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 .األولتفريغ اجمللس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من 
يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك 

 .-صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-حممدا عبده ورسوهل هل، وأشهد أن 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل  أما بعد: 
وصحبه وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف 

 انلار.

املعونة ىلع مذهب أحاكم الصيام، ولو بإجياز واختصار من كتاب "وبعد: فنأخذ ما يتعلق ب
" والكتاب من تأيلف اإلمام القايض عبد -اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل-اعلم املدينة 

الوهاب رمحة اهلل تعاىل عليه، وهو من علماء اإلسالم وعلماء املالكية، وهو اإلمام أبو حممد 
القايض يب ابلغدادي العرايق املاليك املشهور واملعروف بـ"عبد الوهاب بن يلع بن نرص اتلغل

 ـهنشأ بها وتفقه حىت صار من أئمة املالكية، 362"، ودل رمحه اهلل ببغداد سنة عبد الوهاب
 رمحة اهلل تعاىل عليه.

ه، ترمجته حافلة 422كثرية يف طلب العلم وحتصيله إىل أن تويف سنة  هل رحالتواكنت 
ا لكن أرشنا اختصارا إىل ما يمكن ذكره، وهل كتب كثرية، ومنها هذا واسعة، ويطول ذكره

 .الكتاب وكتب أخرى، وسىم الكتاب "املعونة ىلع مذهب اعلم املدينة"
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فَِريَضٌة أن يصوم، فال يصوم أحد ىلع أحد )يعين يلزم لّك واحد تتوفر فيه رشوط الصيام 
وَاِجَبٌة ( أي متحتّمة، يثاب الفاعل امتثاال، ويعاقب اتلارك من غري ما عذر رشيع، )وَاِجَبةٌ 

ْعَيانِ 
َ
 ( ىلع لك واحد بعينه بنفسه، توفرت فيه الرشوط كما سيأيت.ىلَعَ األ

 

ألزم بالصيام للك من شهد الشهر، ىلع خالف مااكن الصيام يف أول األمر، من شاء صام ومن 
يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكين شاء أطعم، } ِ َفَمْن ، بعد ذلك نُسخ األمر }184{ابلقرةوىلََعَ اَّلذ

ْهَر فَلَْيُصْمهُ   {.َشِهَد ِمنُْكُم الشذ

 

 واحلديث يف الصحيحي.

 

                                                           
 [(16(، ومسلم )8أخرجه البخاري )] 1
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 وأيضا احلديث يف الصحيح كذلك.

 

 

 أمجعت األمة ىلع وجوب الصيام.

 

 كيف نعرف أن شهر رمضان دخل؟

 

 واحلديث يف الصحيحي، فإذا رؤي اهلالل لزم املسلمي أن يصوموا.

 

 واحلديث يف الصحيحي، فالصيام يكون برؤية اهلالل.

 

                                                           
 [(1081، ومسلم )(1909)خرجه البخاري ] 1
 ([1080(، ومسلم )1906]خرجه البخاري ) 2
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يعين الشهادة يمكن أن خيطئ فيها، إذا شهد من شهد ىلع دخول الشهر صمنا، والرؤية أمر 
، فإذا اكن املظنون يعمل به فالقطيع من باب أوىل، فأقوى األدلة يه الرؤية، إذا يقيين وقطيع

 رؤي اهلالل فيعمل ىلع مقتىض هذه الرؤية، ثم الشهادة، ثم إكمال العدة

 

أما ورود األخبار فألن انليب صىل اهلل عليه وسلم جاءه الصحابة وأخربوه أنهم رأوا اهلالل، 
فأمر بالصيام، وأمجعت األمة ىلع أنه إذا جاء اخلرب بإثبات الشهر، وشهد من تتوفر فيه رشوط 

ألصل، الشهادة كما سيأيت، ىلع أنه رأى اهلالل، فُيعمل بشهادته، واألمة أمجعت ىلع هذا ا
 وهو العمل بشهادة الشاهد ىلع رؤية اهلالل، واختلفوا يف بعض اتلفاصيل.

 إذن الشهر يدخل بالرؤية، أو بالشهادة، فما يه رشوط الشهادة؟

 ين، وعدلي.من شهادة رجلي، مسلمي، حر -قال-البد 

 

 يعين إذا شهدت املرأة، يقول ال تُقبل، سيأيت خالف أهل العلم.
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أيضا لو شهدت املرأة مع الرجال، ال تُقبل شهادتها، لكن اتلحقيق أن عند املالكية إذا كرث 
 يه شهادة رجلي وأزيد.العدد يف الشهادة واكنوا رجاال ونساء قبلت، ألن ف

 

 العبد إذا شهد ال تُقبل.

 

إذن فالشهادة رشطها عنده، وعند املالكية رجلي مسلمي حّرين وعدلي، ال تُقبل شهادة 
املرأة، سواء انفردت أو يف مجاعة، أو مع رجال، وال عدل واحد، وال فرق بي أن تكون 

 السماء فيها غيم، أو صحوا، للخالف الوارد فيه كما سيأيت، هذا هو رشط الشهادة.

ن لم تثبت الشهادة، تُكمل العدة، يوم اتلاسع والعرشين بعد املغرب، تراءوا اهلالل فلم فإ
يروه ولم يأت من يشهد، فنكمل عدته ثالثي، ثم نصوم من ايلوم اَّلي بعد ذلك، وال يُعترب 
 قول أهل اتلنجيم، ال يثبت الشهر ابتداًء وال انتهاًء بقول املنّجمي من أهل احلساب والعد.
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هذه طريقة القايض عبد الوهاب أنه يقّرر احلكم الراجح بديلله عند املالكية، ويشري إىل ما 
اذا ال يقبل خيالف، ثم يبدأ يف بيان ضعف القول اَّلي رده، وتقوية القول اَّلي اعتمده، مل

 النساء؟ 

 

هذه مسألة قياسية، قال اهلالل يثبت بالرؤية، والرؤية يشء بدين، ويطلع عليه الرجال، 
الزواج، والِعتق، والقتل، واحلدود، فالغالب البد من شهادة الرجال، مثل قضية الطالق، و

 البد من شهادة الرجال، فكذلك هنا بطريق القياس.

 

 مك لك اك يق ىق ُّٱمىت تُقبل شهادة املرأة مع شهادة الرجل؟ إذا اكن ىلع األموال 
الل.، وهنا ليست قضية مال، قضية إثبات اهل282ابلقرة َّ  ىك  
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يعين تُقبل شهادة املرأة لوحدها دون مشاركة الرجل ىلع أشياء ال يطلع عليها إال النساء، 
ذا ا القبيل، وهلكمسألة احليض، ومسألة الوضع، واملسألة اليت حنن فيها ليست من هذ

 وملاذا ال تُقبل شهادة العبد؟، عندهم ال تُقبل شهادة املرأة

 

 البد من شهادة العدل، ومن رشط العدل اإلسالم واحلرية.

 

 فهذا ديلله.

 

أبو حنيفة يقول إذا اكنت السماء فيها غيم، فالبد من شهادة أكرث من واحد، فال تكيف 
صاحية! فإذا رآه شهادة الواحد، أما إذا اكنت مصحية، فال تقبل شهادة الواحد ألن السماء 

هو ال يبُعد أن رآه غريه، فالبد من العدد الكثري، أما يف الغيم فقد ينفرد بالرؤية، فالقايض 
وال اعتبار بكون السماء عبد الوهاب يقول ال فرق، ال بي الغيم وال بي الصحو، قال )

 ( يرد ىلع األحناف.مصحية أو متغيمة وال بانلقل اخلاص أو املستفيض
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اثنان، ولم ( فإن شهد ذوا عدليقول القايض عبد الوهاب، انليب صىل اهلل عليه وسلم قال )
 يفّرق بي أن تكون السماء صاحية أو متغيمة، فقول األحناف ال ديلل عليه.

 

 يعين إذا اكنا اثني ثبت اهلالل، فلماذا نطلب العدد؟

 

مسألة قياسية أيضا، القضية قضية شهادة، والشهادة اعتبار عدد اثني، ال عالقة هل بالصحو 
 وال بالغيم.

 

 مثل سائر الشهود، قضية الطالق والزواج وغري هذا، ال اعتبار للغيم والصحو.
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 هنا قال شهادة رجلي، فلماذا ال تقبل شهادة الواحد؟ 

 

 ه وهو حديث صحيح.واحلديث عند أيب داود وغري

 

هنا ديلل القياس، قال هذه الشهادة يف إثبات اهلالل اكلشهادة يف الطالق، من يطلّق البد هل 
ين، والزواج البد من شاهدين، إذن رؤية اهلالل البد من شاهدين، وأيضا هالل من شاهد

 البد من شاهدين. -قال-شوال البد من شاهدين، إذن هالل رمضان 

 

 إذا لم تكن رؤية وال شهادة نكمل العدة بديلل احلديث. -قال- يعين

                                                           
 : صحيح[2327]صحيح أبي داود  1
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 أي أتموا احلساب.

 

يعين ملا نكون يف ايلوم اثلامن والعرشين ولم نر اهلالل، فاألصل بقاء شعبان، ألننا ال خنرج 
قي، وشعبان ال يزال القطع فيه، ورمضان مشكوك ألن من شهر وندخل آخر إال بالقطع وايل

(، والقاعدة أن وألن األصل بقاء شعباناهلالل لم نره، وال شهدوا عليه، فنبىق ىلع ايلقي، )
 األصل بقاء مااكن ىلع مااكن.

 

 ة وال شهادة نكمل شهر شعبان.فإن لم تكن رؤي

 

                                                           
 [(1080( ومسلم ) 1907، وأصله في البخاري )( 2320أخرجه أبو داود )] 1
قال األلباني  )10/93(، والطبراني )8540(، وأبو يعلى )6/114أخرجه البزار كما في ))إتحاف الخيرة المهرة(( للبوصيري )]نحوه بدون لفظ "منجما"  2

 : إسناده جيد[167في "النصيحة" 
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ر بما أنزل ىلع من أىت اكهنا فصّدقه فقد كفوجاء احلديث يف الصحيح ) 1هذا رواه الرتمذي
 ( صىل اهلل عليه وسلم.حممد

 

فرق بي فهاهنا ذكر رشوط إثبات الشهر، فاشرتط رجلي، مسلمي، حرين، عدلي، ال 
 صحو وغيم، وال عدد قليل أو كثري، وال تُقبل شهادة املنّجمي.

= أما اشرتاط رجلي إلثبات الشهر، فالقول األقوى أن الرجل الواحد يكيف، وهو قول ابن 1
والعمل املبارك وأمحد وإحدى الروايتي عن الشافيع، وقواها اإلمام انلووي، وقال الرتمذي )

(، وألنه ثبت يف لعلم، يرون إثبات شهر رمضان بشهادة الواحدىلع هذا عند أكرث أهل ا
تراءى انلاس اهلالل فرأيته، فأخربت انليب صىل اهلل حديث ابن عمر ريض اهلل عنه أنه قال )

، فشهادة الواحد األقوى أنها يثبت بها الشهر، خبالف 2(عليه وسلم فأمر انلاس بالصيام
 وسلم اشرتط شهادة رجلي،.خروج الشهر، فإن انليب صىل اهلل عليه 

إذا شهد عدالن شهادة رجلي عدلي البد منه لقوهل صىل اهلل عليه وسلم ) = اشرتاط2
 (.مسلمان

= أما اشرتاط احلرية واَّلكورة فهذا مبين ىلع اخلالف يف اإلخبار برؤية اهلالل، هل هو من 3
قول قوي عند الشافعية، فال باب الرواية أو من باب الشهادة، فإن قلنا من باب الرواية، وهو 

يلزم اشرتاط اَّلكورة واحلرية، يعين مثل رواية احلديث، ال يلزم أن يكون الُمخرب حرا أو 

                                                           
 [242 /1أخرجه الترمذي في باب: كراهية إتيان الحائض: ] 1
 [(3447(، وابن حبان )1691(، والدارمي )2342أخرجه أبو داود )] 2
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ذكرا، أما إذا قلنا اإلخبار برؤية اهلالل مثل الشهادة، فال بد يف الشهادة من اشرتاط اَّلكورة 
وى، وىلع ذلك فاألقوى عند هو األق -قال انلووي-واشرتاط احلرية، وكونه من قبيل الشهادة 

 املالكية وعند الشافعية اشرتاط أن يكون حرا وذكرا، وال يلزم ذلك عند احلنابلة.

= وأما اتلفريق بي مصحية ومتغيمة وهو قول األحناف فال ديلل عليه، وما رجحه القايض 4
 رمحه اهلل هو األقوى.

وهو الظاهر بل حىك عليه اإلمجاع  = وأما عدم العمل خبرب املنّجمي، فما ذكره هو األقوى،5
 غري واحد من أهل العلم أنه ال عربة بقول أهل اتلنجيم.

 واهلل أعلم.
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 .الثانيتفريغ اجمللس 

ذكرنا يوم أمس فيما يتعلق بأحاكم الصيام من كتاب املعونة للقايض عبد الوهاب، أشار إىل 
طرق اثلالثة: الرؤية، أو حكم صوم رمضان، ثم ذكر كيف يُعلم دخول الشهر، ويه أحد ال

الشهادة، أو إتمام العدة، وذكر ما يشرتط يف الشهادة، وذكر أنه البد من رجلي، مسلمي، 
عدلي، حرين، وال تقبل النساء، وال فرق بي صحو وغيم، وال يُعتمد ىلع حساب املنجمي، 

 ه.وقلنا إن األقوى أن شهادة الرجل الواحد تُقبل بديلل احلديث اَّلي ذكرنا

 

احلديث هذا حديث حفصة ريض اهلل عنها عند أمحد وعند النسايئ، والرتمذي وغريهم، 
وهو خمتلف فيه بي الوقف والرفع، واألقوى أنه مرفوع لكن قد وافقه فتوى كثري من 

 الصحابة، فهو يف حكم املرفوع.

 

                                                           
 [1]صحيح البخاري  1
 [: صحيح2333قال األلباني في "صحيح النسائي"  ( بنحوه.1700ير، وابن ماجه )( باختالف يس2334( بمعناه، والنسائي )730أخرجه الترمذي )] 2
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ية البد منها يف الصوم، البد أن ينوي قبل الصيام، سواء اكن صيام رمضان أو يقول إن انل
نافلة، وهذا الفرض سواء فرض رمضان أو فرض نذر معي، يعين: نذرُت أن أصوم ايلوم 
اخلامس والسادس والسابع من الشهر القادم، نذرَت عيّنَت فالبد من نية!، أو مستحق يف 

إن جاء فالن سليما أنذر أن أصوم ايلوم -ملجازاة اَّلي لرشط اَّلمة، انلذر املعلق املطلق ا
 فهذا متعلق باَّلمة، قال البد هل من نية. -اَّلي بعده

( زفر من أئمة احلنفية، وهو قول األحناف أيضا إن رمضان ال حيتاج إىل نية، خالفًا لزفر)
يوجد، إذن ألن وقت رمضان ال يسع إال رمضان، يعين يف رمضان يوجد غري رمضان!!؟ ال 

أنت ال تصوم إال رمضان، فقالوا ال حيتاج إىل انلية، والصحيح أنه البد من نية، ألن انليب 
من لم يبّيت الصيام من الليل فال (، وقال )إنما األعمال بانلياتصىل اهلل عليه وسلم قال )

 ( يعين قبل الفجر.ال صيام ملن لم يبيت الصيام من الليل( وقال )صيام هل

 الصحيح، ال بد من انلية يف لك صوم، ىلع خالف يف صيام انلافلة سيأيت.فهذا هو 

 

 .أي خالفا أيضا للشافيع
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البد من انلية، وأيضا البد أن تكون  -وهو مذهب املالكية-فيقول القايض عبد الوهاب 
قبل الفجر، فإن نوى الصوم بعد الفجر ال يصح، أي صوم اكن، رمضان أو غري رمضان، 

لون: الصوم املعي واجبا أو غري واجب، هذا مذهب املالكية يف العموم، خالفا لألحناف، يقو
كرمضان وانلذر املعّي إذا نوى بعد طلوع الفجر جيزئ، يصح ألنه معّي، وخالفا للشافيع، 

 الشافيع يقول صيام اتلطوع جيوز أن يكون بنية ولو بعد الفجر.

 والقايض يقول البد من انلية قبل الفجر يف اجلميع، لم؟

 

(، فعّم، أي يعم ال صيام ملن لم يبيت الصيام من الليلألن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال ) 
مجيع أنواع الصيام، انليب صىل اهلل عليه وسلم بي أن الصوم البد هل من نية، ولم خيص 

 صياما من آخر، فيعّم اجلميع.

 

هذا قياس، صيام اتلطوع صوم رشيع، ورمضان صوم رشيع، فهذا مثل هذا، مادام رمضان 
 البد هل من نية قبل الفجر، إذن اتلطوع البد هل من نية قبل الفجر.
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التفاق أن انلية هذا أيضا قياس آخر، قال صوم اتلطوع عبادة، والعبادة البد هلا من نية، وا
 تكون قبل العبادة، إذن البد من نية للتطوع قبل الفجر.

 

يعين هذا القياس، والقياس فيه أصل وفرع وحكم وعلة جامعة، أصل هذا القياس الصالة 
 تلطوع البد أن ينوي.واحلج، قبل أن يصيل ينوي، وقبل أن حيج ينوي، إذن قبل أن يصوم ا

 

قال: أنتم اَّلين تقولون: انلية جتزئ بعد الفجر! طيب بعد الزوال هل جتزئ أو ال؟ قالوا: ال 
جتزئ، فقال هو: إذن مادام انلية ال جتزئ بعد الزوال فال جتزئ أيضا بعد الفجر ألنه بعد 

 زء من انلهار، يعين نوى بعد أن مىض زمن من العبادة )أصله بعد الزوال(.ُميض ج

 

يعين الصوم عنده وقت: من الفجر إىل املغرب، ال يكون صائما إال بنيّة، كما ال يكون 
إال باإلمساك، فلو أنه بعد الفجر فقط أكل شيئا يسريا ثم أتم اإلمساك هل هو صائم؟  صائما

 ليس بصائم، فأيضا لو أنه بعد الفجر جزء منه لم ينِو فيه فال يعد صائما.
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كل البد أن يكون من الفجر إىل الغروب، قياسا ىلع اإلمساك، كما أن اإلمساك عن األ
 فانلية البد أن تكون قبل الفجر أيضا.

 

 الرّد ىلع الشافيع.

 

هذا رّد ىلع الشافيع يف جواز صيام انلفل بنية ولو من انلهار بعد الفجر أو من انلهار، قال: لو 
اكنت تنفع نلفعت يف الفرض، ومادام أن الفرض ال تصح فيه انلية بعد الفجر، فكذلك ال 

 الفرض وانلفل. تصح يف انلفل، وألنها عبادة من رشطها انلية أيضا فما فيه خالف بي

هذا الكم اإلمام القايض رمحه اهلل، واألقرب للصواب أن اتلطوع، جتوز فيه انلية ولو بعد 
الفجر، ألن هذا ثبت من فعل انليب صىل اهلل عليه وسلم، فانليب صىل اهلل عليه وسلم قال: 

اه بعد الصوم البد هل من نية، وانلية تكون قبل الفجر، لكن ثبت عنه أنه صام اتلطوع ونو
؟( قالت: هل عندكم يشءطلوع الفجر، فقد جاء يف احلديث أنه دخل ىلع اعئشة فقال )

فنوى الصيام بعد الفجر، وهذا الفعل أيضا ثبت عن مجع من  1(إين إذن صائمال، قال )

                                                           
 : صحيح[1082( وقال األلباني في "صحيح الترغيب"1570(، والحاكم )3479(، وابن حبان )1996] أخرجه ابن خزيمة ) 1
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هل بعد طلوع انلهار،  ولو أنشأ هجيزئل ىلع جواز ذلك، فصوم اتلطوع الصحابة الكرام، فد
 ضة، فالبد من نية قبل الفجر.خبالف صيام الفري

 

 يعين هل تكيف نية واحدة لرمضان لكه أو البد للك يللة نية؟ يقول رمحه اهلل:

 

 أي عند املالكية.

 

يقول: يكيف يف أول يللة من رمضان أن تنوي، ألن رمضان لكه متاكمل، قد يقول قائل: 
بعد الغروب نفطر!، لكن هو قال: الصوم واقع يف زمن انلهار، ونهار رمضان يف لك  لكن

األيام املتتابعة لكه صيام، فلم تنقطع العبادة، وإنما يقع اإلفطار زمن الليل، وهلذا تكيف نية 
واحدة يف أول الشهر، فإن أفطر يف أيام رمضان، يف نصفه يف أثنائه لعذر رشيع، فهنا عند 

البد من نية ألنه قطع العبادة، اجلمهور يقولون، وقوهلم أقوى، ألن رمضان أيامه املالكية 
تنقطع، فقد يفطر ملرض، قد يفطر لسفر، قد يفطر لعذر رشيع خبالف الصالة، فإنها ال 
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تُفصل أجزاؤها، خبالف احلج أيضا، فاألفضل واألقوى أنه للك يللة نية، ولكن كون 
 ذا يكيف نية للصوم.اإلنسان يتسّحر ويتجهز للصوم ه

 

 ما حكمه؟

 

 أي عند املالكية.

 

 لو أنه رأى اهلالل وحده، هل يصوم أو ال؟ املسألة مقتضبة يف حالي:هذه مسألة ويه 
 = لو رأى هالل رمضان وحده.1
 = ولو رأى هالل شوال وحده.2

هل إذا رأى هالل رمضان يصوم أو ال؟ وهل إذا رأى هالل شوال يفطر أو ال؟ فيقول 
علم، قال: ألنه لو القايض: إنه لو رأى هالل رمضان لزمه أن يصوم، وهو قول مجهور أهل ال
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أخربه غريه برؤية اهلالل لصام، مع أن خرب الغري قد يكون مظنونا، فرؤيته أقوى من ظنه، 
 فالبد أن يصوم، وهو قول أكرث أهل العلم.

-قال إذا اكن اإلمام احلاكم يقبل خربه خيرب، أما إذا اكن ال يُقبل خربه كأن يكون عبدا 
مرأة، فهذا اإلمام ال يقبل خربه، فال حيتاج إىل أن يقول، ، أو فاسقا، أو ا-عند املالكية يعين

وإنما يصوم يف نفسه، وقال بعض أهل العلم، إذا رُّد خربه ال يصوم، وإنما يصوم مع انلاس، 
الصوم وهذا القول أقوى، وقد رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية لقوهل صىل اهلل عليه وسلم )

، وقد قال اهلل جل وعال }َفَمْن 1( يوم تضحونيوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضىح
ْهَر{ابلقرة ، شهد معناه حرَض، وسيم الشهر شهرا الشتهاره، فإن رآه واحد 185َشِهَد ِمنُْكُم الشذ

فأخرب ولم يقبل خربه فصام، هل هذا الشهر مشهور عند انلاس أو عنده فقط؟ عنده، فال 
ن حرض الشهر، وهذا ال يعد حارضا للشهر، يسىم شهرا، إنما فرض اهلل جل وعال الصيام مل

ألنه لم يشتهر، وألن الصيام قد ارتبط برؤية اهلالل، واهلالل مأخوذ من اإلهالل وهو 
 الظهور وابليان، وهذا اهلالل لم يظهر ولم ينب للناس فال يصوم ىلع أصح أقوال أهل العلم.

 

أيضا لو رأى هالل اإلفطار، هالل شوال، هنا قوالن للعلماء، أكرثهم يقول ال يفطر احتياطا 
للصوم، ومنهم من قال بل يفطر وخييف ذلك، والصواب كما قلنا أوال، فطره وصومه وأضحاه 

 يكون مع اعمة انلاس.

 
                                                           

 ح.[: صحي3869(، قال األلباني في "صحيح الجامع"1660(، وابن ماجه )697] أخرجه الترمذي ) 1
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يعين إذا رأى اهلالل وحده، فلم يصم وأفطر فعند املالكية البد أن يقيض والكفارة أيضا، 
 اب أنه ال قضاء عليه وال كفارة.وعند األحناف يكفيه القضاء، والصو

 

 إذا رأينا اهلالل أو لم نره فمن غد نقول هو اثلالثون من شعبان، وال يعد من رمضان.

 

إذن يكون يوم الشك بعد مغرب يوم اتلاسع والعرشين، إذا اكنت السماء فيها غيم، بهذا 
 القيد، أما إذا اكنت السماء مصحية، فال يعد شاّك.
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 الغيم قد يمنع من الرؤية.

 

يعين إذا اكنت يللة الشك، بعد مغرب يوم اتلاسع والعرشين، ويوجد الغيم، وتراءى وانلاس 
ماء من قال يفطر، ومنهم من قال اهلالل ولم يروه، ماذا نفعل ايلوم اَّلي بعده، من العل

يصوم، ومنهم من قال إذا اكن يف غيم يصوم، وإن لم يكن يف غيم يفطر، ومنهم من قال إذا 
اكن صحوا يفطر، وإن اكن فيه غيم فإنه ينتظر لعله أن تبلغه الرؤية، ومنهم من ألزم الصيام 

 احتياطا لرمضان.

يأتيه اخلرب أن ايلوم يوم رمضان، فال فهو هنا يقول: يستحب أن يصبح فال يأكل، لربما 
 يكون قد أكل، ومع ذلك فعند املالكية يلزمه أن يقيض هذا ايلوم.
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يوم الشك من غد يستحب أن يصبح فال يأكل وإن صامه ألن من اعدته صوم ذلك ايلوم، 
م ويقول إن اكن رمضان فهو رمضان، وإن لم فإنه جيزئ، أما أن يتعمد صيامه، أو أن يصو

 يكن رمضان فهو تطوع، قال: هذا يُكره.

 

 يف صحة صوم يوم الشك تطواًع[: - 13)فصل ]

يعين ادليلل ىلع جواز صيام من تطوع هذا احلديث، نقول: لكن هذا احلديث قيده، إن اكن 
(، فمن اكن معتادا أن إال رجل اكن هل صوم يصومه فليصم ذلك ايلومهل صوم قد اعتاده، )

 وجاء ذاك ايلوم هو ايلوم اَّلي قبل يوم رمضان جاز أن يصومه.يصوم يوما معينا، 

 

 يعين السابق.

 

                                                           
 : صحيح[2335]صحيح أبي داود  1



ر  لـ" ق  موج  علي 
امق راءة  مع ت  اب  الصت  اب  "كت  ة  " من  كت  ن  هب  ا هل المذن  ة  على مذ  معون 

خ  ال ي 
لة  الش  ت 

ص 
حمذ" *** لف 

م
ذ الرحمن   ى  عن  ب 

ذة   ا  ن  خ  ة الله–ب  ظ 
 -حف 

24 
 

 ألن هذا ايلوم من شعبان، وشعبان جيوز صيامه، فجاز صيامه أيضا.

 

إذا اكن يصوم ( فهذا إشارة إىل القياس، فاألصل قوهل صىل اهلل عليه وسلم )أصلهلّما يقول )
(، إذن اَّلي يوافق يوما قبل رمضان، واكنت من اعدته أن يصومه جاز هل أن صوما فليصمه

 ومه.يصومه، أيضا من أراد أن يصومه وهو من شعبان جاز هل أن يص

 

ما دام هذا ايلوم ليس مكروها صيامه، وال ديلل ىلع الكراهة، فإذن يُصام كونه من اعدة 
 الصيام، أو كونه ابتدأ صومه ولو من غري اعدة.

 

 م جيوز صومها من غري كراهة، فكذلك هذا.يعين مادام سائر األيا

 

 من املالكية.
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فلما نىه عن صيام يوم الشك، مع حديث من اكن هل صوم فليصمه، صار انليه حمموال ىلع 
 الكراهة.

 

 عّم مجيع أنواع الصيام. أي

 

 أي عمار بن يارس ريض اهلل عنه.

 

 (.1"من صام هذا ايلوم فقد عىص أبا القاسم صىل اهلل عليه وسلم)امتنع أن يصومه، وقال " 

احلديث عند أيب داود، والنسايئ وابن ماجة وغريه، وهو حديث حسن كما قال أهل العلم، 
الل فمن غد ال جيوز أن يصام من رمضان، أو احتياطا لرمضان، فيوم الشك إذا لم يُر اهل

 وإنما يصوم من اكنت هل اعدة يف الصيام، أو من اكن عليه قضاء، أو من وافق يوم نذر.

 هذا واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبيه حممد وآهل وصحبه.
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 .الثالثتفريغ اجمللس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من إن 
يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك 

 .-صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل  أما بعد: 
وصحبه وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف 

 انلار.

يقول القايض اإلمام عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل يف كتابه "املعونة" يف "كتاب الصيام" فيما 
 عن أن يُصام صبيحة الشك أن اكن من رمضان وإن لم يكن متطواع.يتعلق بانليه 

 

تبّي فيقول أنا غدا أصوم، إن اكن من رمضان فهو من يعين إن اكن يوم يللة الشك، ولم ي
رمضان، وإن لم يكن من رمضان فإنه يعد تطواع، هذا ال يصح عند املالكية خالفا 

 لألحناف.  
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 أتموا العدة ال تصوموا 

 

يعين هذا قياس، لو أنه استيقظ ولم يتبي هل الوقت، قال أنا أصيل ركعتي، إذا اكن الوقت 
ع، ثم تبي أن الوقت قد دخل، ال يصح هذا، دخل فهما الفجر، وإذا اكن لم يدخل فيه تطو

ألن انلية البد من القطع واجلزم بها، فكذلك إذا قال غدا أصوم إن اكن رمضان فهو 
 ه.ئفهو تطوع، فهذا ال يصح، وال جيز رمضان، وإن اكن ليس رمضان

 

يعين إذا ثبتت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك، تراءوا اهلالل فلم يروه، وأصبحوا ىلع أن 
انلاس الغد من شعبان، فجاء اخلرب بأن أمس رؤي اهلالل، لكن لم تصلهم الشهادة، قال )

(، يعين صبيحة يللة الشك إذا ثبت أنه رؤي اهلالل، ولم يبلغنا اخلرب ة أحوالمن أربع
 فانلاس إذا أصبحوا فهم ىلع أربعة أحوال.
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 إما أكل وإما إنسان لم يأكل ولم ينو الصيام.

 

 لم يأكل ونوى أن يصوم اتلطوع أو غري ذلك.

 

 يعين قال تراءوا اهلالل فلم يروه، الشهادة لم تأت، فأصبحوا من غد، فانلاس:
 = إما أن يكون منهم من أكل.1

 الصيام. =وإما أن يكون منهم من لم يأكل ولم ينو2
 = أو من لم يأكل ونوى صيام اتلطوع أو غريه ما عدا رمضان.3

 = أو نوى الصيام من باب االحتياط.4

قال القايض رمحه اهلل هؤالء األربعة لكهم من صام ال يصح صومه، ويلزم اجلميع القضاء، 
 لم؟

 

 نوى، فيلزمه القضاء. هذا ما أمسك، وما
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 يقول إذا علم يوقف األكل، ويتم الصوم، ثم يقضيه بعد، هذا أوال.

 

 ال يأكل يمسك، حىت ولو أنه لم يأكل لكنه لم ينو، فيتم هذا اإلمساك.

 

 وهما من املالكية.

 

 القايض عبد الوهاب يقول ال جيزئه البد من القضاء.

 

 نو.يفاتته انلية، األول أكل، واثلاين لم يأكل لكن لم 
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 نعم هو لم يأكل ولكن لم ينو، وال يعلم أن الغد من رمضان، حىت يعتقد الصوم.

 

 هو نوى أن يصوم لكن غري رمضان، والواجب أن ينوي رمضان.

 

 األمر اآلخر اَّلي ال جيزئه الصوم.

 

البد أن يعيذ رمضان، هذه املسألة ويه: هل جيب أن ينوي ويعي صيام رمضان أو ال؟ 
تفصيله هو ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وهو: إذا علم أن الغد من رمضان، 

م فإنه مىت بلغه اخلرب أنه من رمضان نوى يلزمه اتلعيي أن يصوم لرمضان، لكن إذا لم يعل
 وصح صومه.
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(، وحاصل هذه العدة ثالثني فأتموايعين ما يصح ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال )
كما  املسألة أنه إذا لم نعلم أن الغد من رمضان، انلاس إذا أصبحوا ىلع هذه األقسام األربعة

ذكر املؤلف، لكن إذا بلغه اخلرب فنوى من وقت بلوغ اخلرب الصوم، فكّف عن األكل، فهذا 
صومه صحيح وال يلزمه القضاء، ألن اتللكيف مناط بالقدرة، وهو ليس هل القدرة ىلع أن 

يعرف وأن يدرك أن ايلوم من رمضان، اجتهد فلم يره، ولم تبلغه شهادة، ومن غد جاءه 
فسواء أكل أو لم يأكل ولم ينو، أو لم يأكل ونوى اتلطوع، أو لم يأكل ونوى اخلرب متأخرا، 

ه بديلل أن انليب صىل اهلل ئجاءه اخلرب ينوي صوم رمضان وجيز الشك أو االحتياط، فإنه إذا
عليه وسلم قال للصحابة الكرام ملا اكنت اعشوراء يه الواجبة قبل وجوب  رمضان، ولم 

راء، جاء رجل فقال يا رسول اهلل: ايلوم يوم اعشوراء، فأمر صىل يعلموا أن ذاك ايلوم اعشو
من اكن لم يَُصْم ، فلْيُصْم . ومن اكن أكَل ، اهلل عليه وسلم رجال أن ينادي يف انلاس، وقال )

 ، وأجزأهم ولم يأمرهم بالقضاء.1(فلُْيتمَّ صياَمه

 

يعين إذا اكنوا تراءوا هالل شوال، فلم يروه، وال شهد الشهود بأنهم رأوه، فإنهم يتمون العدة 
كن يف يوم اثلالثي صباحا أو مساء، زواال أو قبل الزوال أو ثالثي يوما من  رمضان، ل

فهو اكلليل وكأوقات بعده، جاءهم اخلرب أن أمس رأوا اهلالل، لزمهم الفطر يف يومهم )
(، الليل ليس حمال للصيام، ووقت احليض ليس حمال للصيام، فالبد من الفطر احليض
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طريق أيب عمري بن أنس أن قال عمومة  رواه أبو داود وغريه مناَّلي وثبت يف هذا احلديث 
هل من األنصار، شهدوا عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، اكنوا عند انليب صىل اهلل عليه 
وسلم فرتاءوا هالل شوال فلم يروه، فأصبحوا صائمي ثالثي، فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوا 

الل باألمس، فأفطر انليب صىل اهلالل أمس عشية، يعين جاء الركب عشية، وقالوا رأينا اهل
اهلل عليه وسلم وأمر الصحابة بالفطر، وأمرهم أن خيرجوا من يوم الغد لصالة العيد، 

 .1واحلديث إسناده حسن

 

 يعين عند املالكية.

 

يعين أصبحوا يف يوم اثلالثي من رمضان صّوما، وجاءهم اخلرب أن أمس رأوا اهلالل، قال إذا 
جاءهم اخلرب قبل الزوال صلوا العيد، أما إذا جاءهم اخلرب بعد الزوال فال يصلون ال يف ذاك 

لقول املعتمد عند املالكية، وإن اكن ادليلل ىلع ايلوم وال بعده، تسقط الصالة، هذا هو ا
 خالفه كما سيأيت.
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يعين صالة العيد، من طلوع الشمس قيد رمح أو رحمي إىل الزوال، ومادام جاء اخلرب قبل 
 .الزوال، قبل دخول وقت الظهر، فوقتها ال يزال متسعا فتصىل

 

 أي اإلمجاع ىلع أنه ليس وقتها.

 

 تصىل من الغد؟ أما كونها ال تصىل بعد الزوال باالتفاق، وملاذا ال

 

 من غد ليس بعيد والصالة إنما يه صالة العيد.

 

 اكيلوم اثلالث وايلوم الرابع، ال تُصىل فيه العيد.
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يعين مادام بعد الزوال ال تُصىل يف يوم العيد نفسه، فمن غد من باب أوىل ألنها زادت بعدا 
ثابت ولعل القايض عبد الوهاب،  عن وقت الصالة، نقول: الصواب أنها تصىل ألن احلديث

إما أنه ما بلغه احلديث ألنه لو بلغه َّلكره ورده أو بي تأويله أو عمل به، أو لعله وصله 
 لعلم.ااحلديث من طريق ال يثبت أو بغري ذلك من األسباب املعروفة عند أهل 

أخرا، واكن قد فحديث أيب عمري بن أنس فيه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ملا جاءه اخلرب مت
 صام ايلوم اثلالثي أفطر وأمر بالفطر، وقال اخرجوا لغد لصالة العيد.

 

 إذا رأينا اهلالل نهارا، هل يعتد بالرؤية أو ال؟.

 

 وهو القول األقوى.
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وهذا هو الصواب بديلل األثر اَّلي جاء من طريق شقيق بن سلمة أنه جاءه كتاب عمر 
شاهدان وفيه أنه إن رأوا اهلالل نهارا فال يصوموا وال يفطروا حىت يشهد  ريض اهلل عنه

، وروى ابليهيق بسند صحيح عن ابن عمر أنه ُذكرت هل الرؤية 1مسلمان أنهما رأوه باألمس
(، فالرؤية املعتربة يه حىت يروه يلال(، ويف رواية )ال حىت يُرى من حيث يُرىانلهارية فقال )

رأينا اهلالل مثال يف انلهار ال نقول هذا اهلالل هلذا ايلوم، يعين هو هالل  الرؤية الليلة، فلو
أمس فنصبح ايلوم صّوم! أو هالل أمس فنصبح ايلوم مفطرين!، وإنما نقول هذا اهلالل 

 لليوم القادم صوما وإفطارا.

 

هلالل قبل الزوال فهو َّلاك ايلوم، أما بعد الزوال فهو هذا مذهب بعض األحناف، إذا رؤي ا
 لليوم القادم.

 

 من املالكية عبد امللك بن حبيب.

 

 )أهاله( أي رأياه.
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يعين هنا استعمل القياس، ما دام إذا رؤي بعد الزوال هو لليوم القادم، كذلك إذا رؤي قبل 
( وكذلك لو وألن رؤيته يوم اثلالثني ال يوجب أن يكون يلومهالزوال فهو لليوم القادم، )

 رأيناه يوم اثلالثي، ال يلزم أن تكون الرؤية هلذا ايلوم، يه لليوم القادم.

 هذا الفصل انتىه بما يتعلق بثبوت الشهر، وبعض املسائل املتعلقة بذلك.

 

ة، وحيتاج رشحه إىل طول، لكن نقرأه اختصارا الكتاب يف احلقيقة دسم، وفيه مسائل كثري
 نلمر ىلع سائر مسائل الصوم.

 

 إمساك سائر انلهار بنية وانلية تكون قبل الفجر، واإلمساك يكون من طلوع الفجر.

 

 يعين انلية تكون قبل الفجر أو مع الفجر، تصح.
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 أي احلائض ال تصوم.

 

 انلفساء ال تصوم.

 

 ألنه ذهب عقله.

 

نقول اجلنون إذا اكن مطبقا ال يقبل صومه ألنه غري ملكف، أما إذا اكن جنونا مؤقتا 
، وأما اإلغماء ومتناوبا، فمىت أفاق لزمه الصوم، ومىت أصابه اجلنون اكن القلم عنه مرفواع

إن اكن بلعض يومه أو ألكرثه أو ألقله ولو اكن جلميعه، إذا بيت انلية صح صومه ىلع 
 الصحيح.

 

ال جيوز أن يُصام يف هذه األيام، يوم الفطر، يوم األضىح، وأما أيام الترشيق فسيأيت الالكم 
 عليها.
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 فالصوم يكون اإلمساك فيه من طلوع الفجر إىل مغيب الشمس.

 

 وأول الليل غروب الشمس.

 

 ما ذكرنا، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام هل.ك

 

 ال جيوز هلما أن يصوما، وحيرم عليهما الصيام، فالبد عليهما من اإلفطار.

 



ر  لـ" ق  موج  علي 
امق راءة  مع ت  اب  الصت  اب  "كت  ة  " من  كت  ن  هب  ا هل المذن  ة  على مذ  معون 

خ  ال ي 
لة  الش  ت 

ص 
حمذ" *** لف 

م
ذ الرحمن   ى  عن  ب 

ذة   ا  ن  خ  ة الله–ب  ظ 
 -حف 

39 
 

 ما سبق من الكتاب. يعين يف

 

 أما اجلنون فنعم ىلع اتلفصيل، أما اإلغماء فكما ذكرنا.

 

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن صيام يوم الفطر، ويوم األضىح وهذا حمل اتفاق وإمجاع 
 بي العلماء.

 أما أيام الترشيق اليت يه ثالثة أيام بعد عيد األضىح. 

 

 أي فأفاد العموم، عم مجيع األيام فيدخل يف ذلك أيام الترشيق، فيه من أيام احلج ىلع قول.
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احلج، هذا يلزمه اهلدي، إذا لم جيد صح هل وجاز  املتمتع اَّلي يعتمر، ثم يتحلل ثم يدخل يف
هل أن يصوم ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل أهله، هذا جيوز أن يصوم أيام الترشيق، 

يه وسلم عن صيامها يام الترشيق نىه انليب صىل اهلل علأوأما غريه فال جيوز هل صيامها، ف
 .2(رشبويه أيام أكل وقال )

 

 يعين أيام الترشيق ال يصام فيها للحديث اَّلي ذكرت، وإنما تصام للمتمتع فقط.

 

لفظة )بعال( هذه زائدة يف احلديث، وردت من بعض الطرق لكنها ضعيفة ال تصح، الصواب 
(، هذا إنها أيام أكل ورشبأن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه عن صيام أيام الترشيق وقال )

( سبحانه وتعاىل، هنا وذكر اهلليف رواية زاد )ضعيفة، و 3لفظ مسلم، أما زيادة )وبعال(
 املحقق قال )رواه مسلم( وهذا خطأ مسلم ما رواه بزيادة لفظة )بعال(، وإنما بدونها.

                                                           
 : ]فيه[ يحيى بن سالم قال الدارقطني ليس بالقوي ]وروي[ من وجه آخر ضعيف عن عائشة[4/286]قال ابن حجر في "فتح الباري" 1
وتعالى( ]صحيح الجامع  ([، وفي رواية )وذكر هلل تبارك4094(، والطحاوي في ))شرح معاني اآلثار(( )3/257] أخرجه الطبري في ))مسند علي(( ) 2

 : صحيح[2476
 :إسناده هالك![ 8/176(، قال األلباني في "إرواء الغليل"4/283(، والدارقطني )344] أخرجه ابن األعرابي في ))معجمه(( ) 3
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 امها.فال تُصام، نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن صي

 

هذا اَّلي يُفطر عنده رمحه اهلل، األكل والرشب حمل اتفاق، ولك طعام يصل إىل املنفذ، وإىل 
من احللق من أي منفذ اكن، يقصد به أن يتطعم أي يتغذى، أو يستعمل ذلك املعدة ويمر 

يعترب عنده مفطرا، وأيضا إذا بالغ يف االستنشاق، أو تعمد ذلك فوصل املاء إىل حلقه يفطر، 
، فال تبالغ خشية 1(وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائماوقد قال صىل اهلل عليه وسلم )

ن استعمال قطرة األنف تُعّد مفطرة، أما الكحل وقطرة العي فاألقوى اإلفطار، وهلذا يُنىه ع
أنها ال تُفطر وإن اكن قطرة العي جُتتنب احتياطا، وليستعملها مع الفجر ومع الغروب، وأما 

 الكحل فقد اكن السلف يكتحلون، وال يُعد ذلك مفطرا ولو وجد بعض أثره يف حلقه.

                                                           
 788"صحيح الترمذي"  ( قال األلباني في17846(، وأحمد )448، 407(، وابن ماجه )114(، والنسائي )788(، والترمذي )142أبو داود ) ]أخرجه 1

 وغيره: صحيح[
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يعين لو بلع شيئا ليس مما يتغذى منه، ألن املمنوع هو ما يُتغذى وُيتطّعم به، فلو بلع درهما، 
 أو حبّة حىص. 

 

يفطر هو ما يعد غذاء، ويستعمل للغذاء، أما إذا شك أن اَّلي  يعين قوالن يف املذهب، وال
 اكن غري ذلك فال يُعد مفطرا.

 

لكن املقصود حقنة الرشج، وليست احلقنة املغذية، أما احلقنة املغذية فتفطر، مثل 
 غّذي، فال تعد مفطرة.السريوم، يغذي اإلنسان فهذا يعد مفطرا، أما احلُقن األخرى اليت ال تُ 

 

، مثل أن يسري يف الطريق فدخل يف حيتاط ناليشء اَّلي يتغلب ىلع اإلنسان ال يستطيع أ
أو ذبابة أو غري ذلك، فال يعد هذا مفطرا،  فمه غبار، غبار الرتاب، أو جنارة، أو غبار ادلقيق،
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ألنه يصعب االحرتاز منه، أو تسّحر وبيق يشء من الطعام بي أسنانه، وصىل الفجر ونام ثم 
 يعد مفطرا. فوجد شيئا يزيله ويرميه، أما إذا ابتلعه وال يمكن االحرتاز منه فال استيقظ

 ينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعي.نكتيف بهذا واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نب
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 .الرابعتفريغ اجمللس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من 
يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك 

أما  -صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-د أن حممدا عبده ورسوهل هل، وأشه
 بعد:

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، 
 ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.

 اب رمحه اهللقال القايض عبد الوه

املفطرات أن يقارب الرجل زوجته، يعين اجلماع يعترب من املفطرات، هنا ذكر أن من 
واإليالج من املفطرات سواء اكن يف القبل أو ادلبر، قال إن جمرد اإليالج يعترب مفطرا حىت 

ولو لم يزنل، وأيضا يعترب عند مجهور العلماء إنزال املاء ادلافق، يعترب مفطرا ولو اكن من 
اعبة أو قبلة أو جسة، أو أن يعبث بيده، أو أن يداوم يف الفكر دون إيالج، كأن يقوم بمد

وانلظر إىل يشء يثري شهوته فيزنل معه املاء، فهذا يعترب مفطرا وغري ذلك، فمن املفطرات 
 اإليالج وأيضا ذكر إنزال املاء ولو من غري إيالج بنظر أو تفكر أو مداعبة وحنو ذلك.
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 اق بل إمجاع، وأما اثلاين فمحل خالف.تفأما األول وهو اإليالج فهو حمل اف

 

أي أنه إذا احتلم أي نام يف نهار رمضان أو يلال، وقام بعد الفجر، أو نام يف انلهار وقام بعد 
 يُعد هذا مفرا، ألنه ثبت يف احلديث اكن ذلك، فوجد نفسه قد احتلم وخرجه معه ماء، فال

انليب صىل اهلل عليه وسلم يصبح جنبا من غري احتالم فيغتسل ويصوم، لكن يكون ذاك 
اجلماع قبل طلوع الفجر، فإذا نام نهارا واستيقظ فوجد نفسه قد احتلم ال يعد ذلك من 

 املفطرات.

 

 مجاع.وهذا حمل اتفاق وإ

 

 ىن نن من زن رن  مم ام ُّٱإذا كفر وخرج من دين اإلسالم حبط العمل 
، وإحباط العمل إبطاهل، فإذا ارتد وكفر وخرج 217ابلقرةَّ زي  ري ٰى ين

 من دين اإلسالم بطل عمله، وبطل هذا الصيام، فاحتاج إىل نية جديدة.
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 الصيام، إذا لم ينو الصيام يعد نقضا لصيامه.يعين يعلم أن غدا رمضان فال ينوي 

 

ليس ىلع إطالقه، اإلغماء ليس ناقضا وليس من املفطرات، ولكن فيه اتلفصيل اَّلي 
ذكرناه، فإذا اكن مجع انلية قبل الفجر فإن صيامه صحيح، ثم أصابه اإلغماء اغلب انلهار أو 

ابه إغماء قبل الفجر، واستيقظ بعد الفجر فإنه جزء منه أو لكه فال يعد مفطرا، وأيضا لو أص
 ينوي مىت استيقظ.

 

 املجنون غري ملكف.

 

يعين إذا أغيم عليه قبل الفجر، ودام كذلك إىل طلوع الفجر، فيكون قد فّوت انلية، ومثل 
 قلم، ويف اإلغماء ينوي مىت أفاق.ذلك اجلنون، فاملجنون نقول مرفوع عنه ال
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يعين جمموع مسائل هذا ابلاب، والسكر إذا أصابه سكر عياذا باهلل أن يتناول حمرما، أو أن 
يقع عليه من غري قصد منه، لسبب من األسباب فزيول عقله، فال يفيق إال بعد الفجر، 

 أما من غلب ىلع أمره فال يلزمه القضاء خبالف من تعمد ذلك.فيكون قد فوت انلية، 

 ثم رشع يف ذكر األدلة ىلع ما سبق ذكره يف اجلملة.

 

 فهذا هو ادليلل يكون من طلوع الفجر إىل دخول الليل.

 

 ملا بدؤوا األكل ثم جاءهم اخلرب أن ايلوم اعشوراء قال )فليمسك( أي طيلة انلهار.

 

ىلع أن الصوم يكون باإلمساك عن شهويت ابلطن والفرج من طلوع الفجر إىل غروب 
 الشمس.
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يف اإلفطار كون الطعام يصل إىل احللق، فسواء وصل من الفم أو من غري ذلك من العلة 
 املنافذ واملداخل فيُعد ذلك مفطرا، وسبق ذكر اتلفصيل.

 

.  يعين متفقون ىلع أنه يُمنع الصائم من تناول أي مغذٍّ

 

طره أو ال؟ هذا ال يعّد هذا فيما يتعلق بما ال يعّد مغذيا اكحلىص أو ادلرهم، لو ابتلعه هل يف
 مغذيا فال يعّد مفطرا.

 

 باالتفاق واإلمجاع.
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هذا الرجل كما يف حديث أيب هريرة يف الصحيحي قال: وقعت ىلع امرأيت وأنا صائم، قال 
أطعم ستي (، قال: ال أستطيع، قال )صم شهرين متتابعي( قال ال أجد، قال )أعتق رقبة)

اهلل هذه الرواية يف الصحيحي، ويف رواية صححها بعض أهل العلم قال صىل  1(مسكينا
 أمره بالقضاء. 2(واقض يوما ماكنهعليه وسلم )

 

يعين مبىن الفطر هو مغيب احلشفة يف الفرج وترتتب عليه األحاكم اليت ذكرها من وجوب 
الغسل ولزوم احلد، وحتصن الزوجي، ووجوب إتمام املهر، وإحالهلا لزوجها األول إن اكن قد 

 طلقها الطلقة اثلاثلة، ومسائل أيضا الصوم والعمرة واحلج.

 

                                                           
 ([1111(، ومسلم )1936] أخرجه البخاري ) 1
 ([6/182( واللفظ له، وابن حزم في ))المحلى(( )102(، وأبو داود في ))مراسيله(( )1/297] أخرجه مالك في ))الموطأ(( ) 2
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يعين كونه وقع منه اإلنزال من غري سبب وقصد ال يفسد، لو أنه لشدة الربد أنزل، أو رفع 
 فأنزل، أو نام فأنزل وهو نائم، فهذا ال يعد مفطرا. شيئا ثقيال

 

 فعنده أن مطلق اإلنزال يعد مفطرا، ولو لم يقع اإليالج. 

 

 هذا احلديث فيه ضعف.

 

احليض وانلفاس واضح أنه يعد مفطرا، واحلائض ال تصوم وانلفساء ال تصوم وهذا 
 باإلمجاع.

 

                                                           
 (، وضعفه األلباني رحمه هللا في كل مواضعه[2/183(، والدارقطني )4806( واللفظ له، والطبراني في ))المعجم األوسط(( )719] أخرجه الترمذي ) 1
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، واإلحباط هو اإلبطال، فلو كفر بطل عمله، فبطل 65الزمر َّ مج حج  مث ُّٱ
 صومه، فلزمه أن يدخل اإلسالم، وجيدد انلية، ويقيض ذاك ايلوم.

 

 املجنون هذا أمره واضح، خبالف اإلغماء فاألقرب ما ذكرناه.

 

هذا ال يُوافق عليه يف اجلملة، فاملغىم عليه كما ذكرنا اكملجنون، فإن أفاق أثناء صيامه جدد 
ب نيته، وإن أفاق بعد ميض الشهر، فهو زمن الشهر لم يكن من أهل اتللكيف، فكيف يطال

                                                           
 : صحيح على شرط الشيخين[2/5( بنحوه، قال األلباني في "إرواء الغليل"17672(، والبيهقي )587(، وأبو يعلى )4399]أخرجه أبو داود ) 1
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به؟ ال يطالب به، والصحيح هو قول األحناف والشافعية، فاملجنون لو اكن طيلة الشهر به 
 اجلنون وفاق بعد ذلك ال يلزمه القضاء ىلع الصحيح.

 

اَّلي أكل ورشب، أو فعل ناقضا للصوم ناسيا، هل يعد مفطرا؟ يقول القايض عبد الوهاب 
ابلغدادي يعد مفطرا، ألنه ضيع ركنا من أراكن الصيام انلية واإلمساك، فهو اَّلي يمسك، 

، فإنه يعد مفطرا ويلزمه القضاء، ومثله مثل من تعمد فهذا يعّد مفطرا، مثله مثل املريض
اإلفطار، فأكل فيلزمه القضاء، خالفا أليب حنيفة والشافيع وأيضا أمحد رمحه اهلل، فإنهم 

قالوا من وقع يف مفطر من املفطرات ناسيا ال يلزمه القضاء، وهذا املذهب أقوى لقوهل صىل 
، قال املالكية نعم يتم 1(صائم فليتم صومهمن أكل ناسيا أو رشب وهو اهلل عليه وسلم )

الصوم لكن يلزمه القضاء، نقول جاء يف رواية صححها العلماء عند ادلارقطين وغريه قوهل 
، فهذا رصيح يف أن من وقع يف ناقض من نواقض 2(وال قضاء عليهصىل اهلل عليه وسلم )

 .3(طعمك اهلل وسقاكأالصوم فأفطر ال يلزمه القضاء، وقد قال صىل اهلل عليه وسلم )

                                                           
 ( [2/179(، والدارقطني )721(، والترمذي )10348(، وأحمد )1673(، وابن ماجه )1155(، ومسلم )6669] أخرجه البخاري ) 1
 ([2/179]والدارقطني ) 2
 ": صحيح[2398(، قال األلباني في "صحيح أبي داود3522(، وابن حبان )6058(، وأبو يعلى )2398]أخرجه أبو داود ) 3
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 ثم ذكر بعض مستحبات الصيام.

 

 هذا احلديث رواه ابلخاري.

 

( فهذا احلديث أخرجه ويف بعض احلديثأما حديث أنس فيف الصحيحي، وأما قوهل )
جيل الفطر وتأخري إنا معرش األنبياء أمرنا بتعالطرباين وغريه وهو حسن بمجموع طرقه )

، طرق احلديث فيها ضعف لكن 3(السحور وأن نضع أيماننا ىلع شمائلنا يف الصالة
بمجموعها يتقوى، فالسنة أن يعّجل اإلفطار، يعين بمجرد غروب الشمس يفطر ال يتأخر، 
وأن يؤخر السحور إىل قريب من الفجر، فاكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤخر السحور 

يف بيته ثم خرج إىل أداء صالة الفجر، ووقع أنه تسحر ثم قام إىل الصالة، قال ولربما تسحر 
أنس: بي سحورهم وقيامهم للصالة قدر مخسي آية، هذا يدل ىلع املبالغة يف تأخري 

السحور، فيؤخر الصائم سحوره إىل قريب من األذان اثلاين، وهذا فيه أذان بلقاء اخلريية يف 

                                                           
 ([1098(، صحيح مسلم )1957]صحيح البخاري ) 1
 ([21715(، وأحمد )1694(، وابن ماجه )2155(، والنسائي )703ي )(، والترمذ1097(، ومسلم )575] أخرجه البخاري ) 2
 : إسناده صحيح على شرط مسلم[149]أحكام الجنائز 3
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، واكن 1(ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطرالصالة والسالم ) هذه األمة كما قال عليه
 الصحابة ريض اهلل عنهم أعجل انلاس فطرا وأشدهم تأخريا للسحور.

 

 أي غلب ىلع ظنه.

 

 أي الظاهري.

 

لو أنه ظن أن الشمس غربت، فأكل، ثم تبي أنها لم تغرب، قال يعد مفطرا ويلزمه يعين 
القضاء، ولو تسحر يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبي أن الفجر دخل، قال يعّد مفطرا، يمسك 

                                                           
(، وذكره عبدان في ))الصحابة(( كما في ))اإلصابة(( البن حجر 3/98] أخرجه أبو يعلى وأحمد مختصراً كما في ))إتحاف الخيرة المهرة(( للبوصيري ) 1

 ": صحيح[7284أللباني في "صحيح الجامع(، قال ا2/190)
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ويلزمه القضاء، قال ألن حاهل كحال املتعمد، وألنه لو أفطر قبل الوقت مثله كمن صىل قبل 
ل الوقت ثم علم لزمه القضاء، فكذلك إذا أفطر قبل الوقت لزمه الوقت، فمن صىل قب

 القضاء.

واألقوى هاهنا هو مذهب من قال إنه ال يلزمه القضاء، وقد ثبت يف ابلخاري من حديث 
أفطرنا ىلع عهد رسول اهلل ىلع إثر يوم غيم يظنون أن الشمس قد غربت، أسماء قالت )

الرسول صىل اهلل عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولم تذكر أن  1(فأفطروا ثم ظهرت الشمس
شام بن عروة بن الزبري قال: هل يلزمهم هوجاء يف احلديث أن جابر بن زيد أبا الشعثاء سأل 

من القضاء( أي البد أن يقضوا، لكن أباه وهو عروة بن الزبري  القضاء؟ فقال هشام )بد  
 ل أقرب.ة، وقال ال يلزم القضاء، وهذا القوعهاء السبأحد الفق

ومثل ذلك إذا تسحر يظن الفجر لم يطلع، ثم تبي أنه طلع، فإنه ال يلزمه أن يقيض وال يعد 
( فإن أخطأت حىت يتبي لك، و)2(لك ما شككت حىت ال تشكمفطرا، وقد قال ابن عباس )

مفطرا وال يلزمه  من غري تعمد وال تقّصد وال تفريط يف طلب الوقت الرشيع فال يعد
 القضاء.

 . اعلمواهلل

  

                                                           
 ([1959] أخرجه البخاري ) 1
 ([7368(، مصنف عبد الرزاق )9057(، مصنف ابن أبي شيبة )267]الجامع في العلل ومعرفة الرجال ) 2
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 .اخلامستفريغ اجمللس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من 
يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك 

 .-صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل  أما بعد: 
وصحبه وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف 

 انلار.

  يف كتابه "املعونة" يف كتاب الصيام.فيقول القايض عبد الوهاب ابلغدادي رمحه اهلل

 

يعين هل يفطر اليقء أو ال؟ إذا غلبه ال يفطر، وإذا تعمد فقاء، أو أقاء نفسه، استقاء، هذا 
من ذرعه اليقء فال قضاء عليه ومن يفطر وعليه القضاء، لقوهل عليه الصالة والسالم )

(، واحلديث عند فليقض( أي أجلأ نفسه لليقء بأن أدخل أصبعه يف فمه أو غري ذلك )استقاء

                                                           
(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( 10463(، وعبدهللا بن أحمد في ))زوائد المسند(( )1676(، وابن ماجه )720(، والترمذي )2380] أخرجه أبو داود ) 1

(، والطبراني 719( وغيره: صحيح [، وقوله: "ثالث ال يفطرن الصائم: فذكر القيئ" ] أخرجه الترمذي )1368( قال األلباني في صحيح ابن ماجة )3130)
 (: صحيح المعنى[1957مشكاة المصابيح" )(، ضعفه األلباني في كتبه ولكن قال في "تخريج 2/183(، والدارقطني )4806في ))المعجم األوسط(( )
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( هذا فيه ثالث ال يفطرن الصائم فذكر اليقءأيب داود وثابت يف الصحيح، أما حديث )
 مقال.

( هذا قياس، وأصله هو قول ابن عباس وألنه خارج من ابلدن من غري خمرج احليضقال )
، فقاسه ىلع احليض، احليض خمرجه من ماكن معي، اليقء 1(الصوم مما دخل وليس مما خرج)

س خمرجه من نفس املخرج، فإن اكن احليض مفطرا فاليقء ال يلحق به، ثم ألنه من غري لي
عمل الصائم ألنه غلبه، اكالحتالم من تعمد فأنزل يقول القايض عبد الوهاب أفطر وقد 

ذكرنا اخلالف يوم أمس، لكن إذا نام فاحتلم من غري صنيعه فال يكون مفطرا، كذلك 
 ا غلبه اليقء فليس بمفطر.إذا أقاء نفسه أفطر، أما إذ

لكن إذا غلبه اليقء فال جيوز هل إن خرج أن يرده، ألنه إذا رده أفطر، فإذا خرج اليقء رماه 
 وألقاه، فإن تعّمد ورّده صار مفطرا.

 

 يعين تعمد اليقء.

 

                                                           
 [1836]صحيح البخاري  1
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ليقء لزمه القضاء، ومنهم من قال من تعمد اليقء يستحب هل امن املالكية من قال من تعمد 
(، واَّلي ن استقاء فليقضومالقضاء، اَّلي قال يلزمه القضاء بديلل احلديث اَّلي ذكرناه )

قال يستحب هل القضاء قال ألنه اكبلصاق، وألنه فرق بي من تعمد اليقء ومن لم يتعمد، 
وهذا فدل ىلع أن اليقء نفسه ال يقع به الفطر، وإنما من تعمد يستحب هل القضاء، قال )

ال ألن اإلنز( يعين ينتقض، يقال: هذا ادليلل يدخل عليه كذا أي يرّد عليه )يدخل عليه
( من احتلم ال قضاء عليه، لكن من احلكم يفرتق بني غلبته باالحتالم وبني عمده

والقول يف الكفارة مبين ىلع تعمد! احلكم خيتلف، فال يقال يف املتعمد يستحب بل جيب، )
( يعين اَّلي تعمد وأقاء نفسه يلزمه القضاء هل تلزمه الكفارة؟ خيتلف ىلع هذا االختالف

 استحبابه. وجوب القضاء أو
 والصواب أن من أقاء نفسه لزمه القضاء فقط.

 

احلجامة يه مص ادلم باملحجم، علما أنها قديما اكن يستعمل الفم جلذبه، ثم صارت هذه 
 ( أمحد بن حنبل رمحه اهلل.ال تفطر خالفًا ألمحداآلالت، )
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 احلديث يف ابلخاري.

 

وهو قطع العصب، الصواب يف أن احلجامة ال تفطر، ولكن إذا اكنت تضعف اإلنسان 
( تكرهون احلجامة للصائمهل كنتم فتُكره هل، بديلل األثر عن أنس بن مالك أنه سئل )

فإنه قد نسخ ألن انليب  3(أفطر احلاجم واملحجوم، أما حديث )2(نعم إذا اكنت تضعفقال )
رخص احلجامة للصائم،  -كما جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري-صىل اهلل عليه وسلم 

 واحتجم وهو حمرم صائم، دل ىلع النسخ.

 

 ومنهم أنس كما ذكرت.

 

                                                           
 [1938صحيح البخاري ] 1
 [1838]صحيح البخاري  2
": صحيح قطعا بل هو متواتر 74(. قال األلباني رحمه هللا في "حقيقة الصيام15901( واللفظ له، وأحمد )3167] أخرجه النسائي في ))السنن الكبرى(( ) 3

 لكنه منسوخ[
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 ضعف.واحلديث يف سنده 

 

 ن شأنه صىل اهلل عليه وسلم السواك يف لك أحيانه.وهذا ثابت اك

 

لم؟ قال: ألن راحئة  الشافيع يقول: جيوز السواك نهارا وال يصح وال يرشع فعله بعد الزوال،
خَلَلُوُف فِم فم الصائم تتغري أشد ما تتغري بعد الزوال، وانليب صىل اهلل عليه وسلم يقول )

، فلما يأيت هذا اخللوف يأيت الصائم فيستاك 2(الصائِم أطيُب عند اهلِل من ِريِح امِلْسِك 
وانليب صىل اهلل ويذهب الراحئة، فقال: ال يرشع هل ذلك، والصواب جوازه صباحا ومساء، 

عليه وسلم أذن ورشع وسّن نلا السواك عند الصالة، والصالة منها ما قبل الزوال ومنها ما 
 بعد الزوال.

 

                                                           
 ([2/203(، والدارقطني )8420(، والطبراني في ))المعجم األوسط(( )1677أخرجه ابن ماجه ) ] 1
 ([1151(، ومسلم )1894] أخرجه البخاري ) 2
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هذا قياس، وإحلاق، ما دام هذا الصوم هو عبادة واحدة يف انلهار لكه، ما ال يكره صباحا ال 
  فرق.يكره مساء، ال

 

 ال تُكره قبل الزوال، وال تكره بعده.

 

رشوط صحة الصوم تتجه ألول انلهار وآخره، فكيف يكره اليشء أول انلهار دون آخره؟ أو 
 أوهل؟يكره اليشء آخر انلهار دون 

 

مال السواك، ولو اكن هل ريح، أو اكن رطبا طريا يفرز أشياء، برشط أن ال والصواب جواز استع
يكون اليشء الُمفَرز صناعيا، اكلسواك اَّلي جُيعل فيه ماء الليمون، أو ماء العنب، أو ماء 
انلعناع، أو غريه، فيفرز مادة هلا طعم، هذا يشء دخل عليه، فهذا من تعمده أفطر، وإنما إذا 

 بيعيا، فهذا ال إشاكل فيه.اكن السواك أصال ط
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 يعين األمور اليت جتعل الصائم مفطرا، أشياء يمتلكها فعلها بنفسه، وأشياء تطرأ عليه.

 

 إذا اكن اليشء طرأ عليه وغلب عليه ليس فيه كفارة.

 

 هذا يطرأ ىلع املرأة ليس بيدها.

 

 سبق أن فصلنا فيه.

 

 إذا أكره ىلع الفطر.
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ري املاء يف األنف، فلو كتّف وربط وأوجر املاء الوجور هو تقطري املاء يف الفم، والسعوط تقط
 يف فمه ال تلزمه كفارة وال يلزمه قضاء.

 

 مثل أن تكون حائضا فتأيت تلصوم، ال يصح صومها.

 

 تكون صائمة فتحيض، بطل صومها.

 

 سيأيت الالكم عن هذا.

 

 .يعين من فعل الصائم
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 يعين عبد امللك بن املاجشون.

 

(، فمن أكل ناسيا ونوع ال يعذر به ال كفارة فيههذا ما يكون من فعله، وهو من األعذار، )
الصحيح أنه ال يلزمه القضاء، من جامع سهوا أو ناسيا الصحيح أنه ال يلزمه القضاء، من 

يشء أكل لسفر يلزمه القضاء فقط، من أكل ملرض يلزمه القضاء، من أولك باإلكراه ال 
عليه ىلع الصحيح، أو رضورة عطش يعين عطش إىل أن خيش ىلع نفسه، جاز هل أن يرشب 

وهذا من فعله، ويقيض ايلوم، أو جوع خياف معه اتللف، هل أن يأكل ويقيض ايلوم، أو 
خيىش أن حيدث هل مرض هل أن يأكل، أو أخطأ يف الوقت فعنده يلزمه القضاء، والصواب أنه 

 ال قضاء عليه.

  درس قادم.نتم يف
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 .السادستفريغ اجمللس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من 
يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك 

 .-صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-هل هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسو

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل  أما بعد: 
وصحبه وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف 

 انلار.

اهلل يف كتاب "املعونة" كتاب الصيام، يف األسباب يقول القايض عبد الوهاب ابلغدادي رمحه 
اليت يفطر الصائم بها أنها ىلع قسمي، قسم خارج عن قدرته فيخضع هل، وليس من فعله، 
اكحليض وانلفاس وغريه وهذا سبق، وقسم هو من فعله، وهذا القسم اَّلي هو من فعله نوع 

اجلماع سهوا، أو لسفر أو مرض أو يعذر به ونوع ال يعذر به وال كفارة فيه، فذكر األكل و
أكره، أو خاف ىلع نفسه شدة العطش، أو اجلوع اَّلي يقع معه اتللف، أو خيش أن يصيبه 

 مرض، أو أخطأ يف الوقت، أو تأول فأخطأ، فقال هذا يلزمه القضاء.

وقلنا إن الصواب أن من أكل ناسيا، أو جامع ناسيا فال قضاء عليه، من أفطر ملرض يقيض، 
لزم اإلفطار ال قضاء عليه، ومن أفطر ومن أ

ُ
كره فأفطر وأولك وأ

ُ
فطر لسفر يقيض، ومن أ

خوف عطش أو جوع يلزمه القضاء، أو خيش أن يصيبه مرض، أو أخطأ فهذا يلزمه 
القضاء، أما إذا أخطأ يف الوقت، تسحر بعد طلوع الفجر خطأ، أو أفطر قبل غروب الشمس 

 ه القضاء ىلع الصحيح.خطأ دون تفريط وتساهل، هذا ال يلزم
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( يعين لو أنه أفطر متأوال، كأن لم يظهر هل هل طلع الفجر أو برضب من اتلأويل يعذر فيه)
أو لم يطلع؟ فقال: مادام لم يطلع فأنا شاك آكل، وعند املالكية من شك ال يأكل، فهذا إذا 

، فيلزمه القضاء قال: أنا ظننت أنين إذا شككت آكل! هذا متأول، وتأوهل عند املالكية سائغ
 فقط وال تلزمه الكفارة، بتأويله يعذر.

( يعين عندهم السفر الطويل والقصري، جبهل كمسافر مقداًرا ال تقرص الصالة يف مثله)
القصري ال تقرص فيه الصالة وال يفطر فيه الصائم، فلو تأول وقال: هو سفر فأنا أفطر قال: 

أن املسافر هل أن يفطر لكن األفضل هل هو  نلزمه بالقضاء وال نلزمه بالكفارة، والصواب
األيرس عليه، إذا اكن األيرس عليه أن يصوم، ألنه يشق عليه أن يقيض يف غري رمضان، 

 فاألفضل أن يصوم، وإن اكن األيرس واألسهل عليه هو الفطر فليفطر ويلقض يف وقت آخر.

( يعين هذا جاء ال صوم هلقادم قبل طلوع الفجر ظانًّا أن من لم يقدم من أول الليل ف أو)
من السفر ووصل إىل حمل اإلقامة قبل الفجر، ويظن أنه إذا وصل إىل ماكن إقامته قبل الفجر 
فهذا ال يلزمه الصوم، فحاهل كحال املسافر، فأفطر ذاك ايلوم، يقول هذا تأويل سائغ نلزمه 

م فإن أفطر بمثله أنه إذا وصل قبل الفجر فإنه يصو كوال شبالقضاء ال نلزمه بالكفارة، 
 هذا اتلأويل لزمه القضاء.

أو ما أشبه ذلك سوى متعجل الفطر من أجل عذر يتوقعه من مرض أو حيض أو سفر ) 
( يعين إنسان من اعدته أن يصيبه املرض لك شهر، يف ثالث يوم أو رابع يوم، يف فعليه الكفارة

أنا غدا سيصيبين املرض ألن رابع يوم من لك شهر يصيبه مرض، فهو يقول يف ايلوم اثلالث: 
هذه يه اعديت، فإذن غدا ال دايع للصوم، ألن املرض سيصيبين، واملرض عذر لإلفطار فإين 

يف ايلوم العارش من الشهر يأتيها احليض صباحا أو  -مثل-أفطر، أو املرأة تقول اعدتها أنها 
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يض صباحا أو زواال أو مساء املهم يف انلهار، قبل الغروب، فتصبح مفطرة، ألنه سيأتيها احل
 عرصا املهم قبل املغرب، قالوا هذه يلزمها القضاء والكفارة ألنها تعمدت الفطر

وخالف عبد امللك يف املفطر اعزًما ىلع السفر فقال: إن مىض لسفره فال كفارة عليه وإن ) 
م ىلع ( إنسان خارج للسفر، يفطر يف بيته أو حىت خيرج؟ فقال املفطر اعزقعد فعليه الكفارة

 -يعين جمرد نوى أن يسافر أفطر-السفر، قال هذا ال يفطر حىت خيرج، فإن أفطر قبل خروجه 
لزمه القضاء والكفارة، وقال بعض املالكية ومنهم عبد امللك: إذا ذهب إىل سفره لزمه 

 القضاء فقط، وإن لم يسافر لزمه القضاء والكفارة.

ه وسلم من حديث أنس وحديث أيب بصري وهاهنا حديث ثابت عن رسول اهلل صىل اهلل علي
؟( سنةأيضا، أن أنس بن مالك أراد أن يسافر فقبل أن خيرج من بيته أفطر، فقال خادمه )

(، فاملسافر إذا نوى السفر وأراد اخلروج جيوز هل أن يفطر يف بيته، أما اَّلي نعم سنةقال )
صبين حيض أو نفاس فتتعجل يتعجل، يقول: أنا غدا سيصيبين املرض، أو تقول املرأة: غدا ي

 الفطر، هذا ال جيوز، ويلزمهما القضاء.

 

يعين أفطرت املرأة ختاف ىلع محلها، أو ختاف ىلع رضيعها وودلها، فعند املالكية يلزمها 
يزملها القضاء، أما إذا خافت ىلع ودلها الرضيع  القضاء فقط، املرأة إذا خافت ىلع محلها

فيلزمها القضاء واإلطعام ىلع قول، والصواب فيهما أنهما تُطعمان، احلامل واملرضع إذا 
خافت ىلع نفسها أو ودلها تفطر وتطعم، وبذلك أفىت ابن عمر وابن عباس وال يعلم هلما 

 خمالف.
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رم، هذا إذا أفطر ال يزمه الكفارة، وإنما يلزمه ( خياف ىلع نفسه الفناء، واهلأو إلفناء وهرم)
 القضاء إن قدر.

 

 عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعي، أو إطعام ستي مسكينا.

 

يعين ترتتب الكفارة إذا انتهك حرمة رمضان، وإذا أفطر من غري عذر، أما إذا أفطر لعذر، 
 أو لغري عذر لكن ال يوجد فيه قصد انتهاك حرمة رمضان فهذا ال يشء عليه.

 

 أي الصائم اَّلي يفطر ال عذر هل يف ذلك هذا ىلع قسمي.
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هذا القسم األول وهو ما يهتك به رمضان أو يهتك شيئا يعود ىلع رمضان باهلتك، اكلردة، 
 فهذه تبطل الصوم، وال كفارة فيها.

 

هذا القسم اآلخر اَّلي فيه هتك حرمة رمضان، وذكر هنا اجلماع، واإلنزال بأي طريقة 
قصدا وذكر أيضا األكل والرشب عمدا، أما اجلماع فادليلل فيه واضح كما سيأيت، وأما غريه 

ا ألنه فيه تعّمد وهتك حرمة رمضان بإنزال أو بأكل أو برشب فبطريق اإلحلاق والقياس، قالو
 .وحنو ذلك

 ونزيد ابليان إن شاء اهلل يف درس قادم. 
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 .السابعتفريغ اجمللس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من 
هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك يهدي اهلل فال مضل 

 .-صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل  أما بعد: 
ها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف وصحبه وسلم، ورش األمور حمدثات

 انلار.

يقول اإلمام القايض عبد الوهاب ابلغدادي رمحه اهلل يف كتاب "املعونة" يف كتاب الصيام، يف 
انلوع اَّلي ال يُعذر معه، قال ينقسم إىل قسمي: ما يكون بقصد انتهاك وعدم احرتام 

 ةاكلرددي إىل انتهاك حرمة الصيام، القسم األول حرمة الصوم، وما يكون انتهااك ليشء يؤ
فيلزم فيها القضاء وال كفارة، انلوع اثلاين فيه الكفارة اكلفطر باجلماع، وهذا حمل اتفاق 

وإمجاع، أما الفطر بغري مجاع اكألكل والرشب متعمدا، أو إنزال املاء بطرق غري اجلماع فهذا 
 اق ىلع أنه ال جيوز مثل هذا الفعل.حمل خالف بي أهل العلم، وال شك يف االتف

فمن أكل أو رشب متعمدا فعند املالكية يلزمه القضاء مع الكفارة، ألنه انتهك حرمة 
رمضان، واألقوى لزوم القضاء مع اتلوبة واإلكثار من العمل الصالح اَّلي به جيرب هذا 

 اَّلي قام به. الفظيعالكرس، وهذا العمل 
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يعين مذهب املالكية أن لك من هتك الصيام بإنزال أو بفطر أو أكل فهذا يلزمه القضاء 
والكفارة، ألن حديث أيب هريرة يف الرجل اَّلي ألزمه انليب صىل اهلل عليه وسلم بالكفارة، 

( جاء أعتق رقبةىل اهلل عليه وسلم )صرجال أفطر يف رمضان، فقال انليب جاء يف رواية أن 
يف هذه الرواية باإلطالق، أو باإلمجال من غري استفصال، ويه الرواية اليت يف املوطأ، لكن 

(، يا رسول اهلل هلكت وأهلكتيف الصحيحي وغريهما جاء اتلفصيل، وهو أن الرجل قال )
فالقصة واردة يف اجلماع ال يف  1(ىلع أهيل يف نهار رمضانوقعت ؟( قال )وما أهلككقال )

اإلفطار باألكل أو الرشب أو غري ذلك، وىلع هذا فقوهل: لم يستفصل، نقول ال حيتاج إىل 
استفصال ألن الرجل فّصل، والرواية عند مالك يف املوطأ جاءت جمملة لكن جاء تفصيلها 

 يف كتب أخرى كمثل رواية الصحيحي وغريهما.

واعتباًرا باجِلماع بعلة وجوب ذكر القياس لكن القياس يف انلص ال يقوى عليه، قال )و
( يعين العلة يه هتك رمضان، فمن هتك رمضان لزمه القضاء اهلتك بما يوجب القضاء

 والكفارة، لكن نقول: انلص فيه القرص ىلع اجلماع فيبىق كذلك.

 

 

                                                           
 ([1111(، ومسلم )6709]أخرجه البخاري ) 1
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يعين يقول املرتد ال يلزمه ال قضاء، وال كفارة، ال تلزمه الكفارة َّلا ال يلزمه القضاء، وال 
يلزمه القضاء قالوا: ألنه غري خماطب بفروع الرشيعة، وهذه مسألة فيها خالف، حىت يف 

طب بفروع الرشيعة، مذهب مالك، فمن الفقهاء واألصويلي املالكية من يقول: الاكفر خما
وهذا القول أقوى، ومنهم من يقول: غري خماطب، والصواب أنه خماطب، فالاكفر إذا مات ىلع 
كفره يعذب يوم القيامة ىلع تركه اإليمان، وىلع تركه األعمال أيضا، األعمال األخرى من 

 صالة وصيام وزاكة وحج وغري ذلك.

مع اإلقامة ( والصواب خالفه )روع الرشيعةفإن أقام ىلع الردة فالاكفر ال خياطب بفقال )
( ىلع كفره، وإن اعد إىل اإِلسالم سقط عنه لك ما اكن قبل توبته اعتباًرا بالاكفر األصيل

يعين إذا رجع إىل إسالمه سقط عنه مااكن قبل توبته، لكن نقول: املرتد إذا ارتد ثم اعد إىل 
ن قبل ردته حيسب هل، واملرتد إذا ارتد اإلسالم، فالعمل قبل ردته حيسب هل، العمل اَّلي اك

 واعد إىل اإلسالم لزمه قضاء ذلك ايلوم.

 

 يعين اَّلي تلزمه كفارة ما يه؟
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يعين اَّلي وقع يف اجلماع عمدا يلزمه الكفارة، فيلزم أن يعقد رقبة مؤمنة، ليس فيها عقد 
من العقود بأي شلك اكن، وهذا سبق معنا يف دروس الفقه، وهو أنه البد أن تكون هذه 

الرقبة حرة تامة، يعين ليس عبدا ُمدبّرا، أو أن يكون مبّعضا، أو أن يكون ماكتبا، هذا هو 
( أي أن يكون هذا وال يكون مستحًقا جبهة أخرىي يقصد ىلع خالف بي الفقهاء، )اَّل

العبد يُستحق بغري عقد الرق، فالبد أن تكون هذه الرقبة املؤمنة حيررها حتريرا تاما، 
 يكون عبدا لكيا فيشرتيه وحيرره.

لعبودية، يعين ( يعين أن يكون عبدا ذكرا، أو أنىث مؤمنا، حتت اهو حترير رقبة مؤمنةقال )
عبدا تاما، وليس مبّعضا يعين نصفه حّر ونصفه عبد، أو مدبّرا يعين عبد ولكنه سيحرر 
بعد وفاة سيده، أو ماكتبا يعين أنه عبد واتفق مع سيده يدفع هل إىل أن يصل إىل حد معي 

 فيعتق، قال: ليس هذا املقصود، البد أن ينظر إىل عبد ال يزال رقيقا، فيشرتيه وحيرره.

 

 وقيل نصف مد كما جاء عن بعض الصحابة.
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 أي ادليلل، هنا األصل يطلق بمعىن ادليلل.

 

 لقضية قضية مجاع وليست األمور األخرى.يعين ا

 

ال خالف يف أن الكفارة يه هذه األنواع، اخلالف يف الرتتيب أو ختيري، والصواب أنه ال 
وإنما يه مرتبة العتق، فإن عجز فالصيام، فإن عجز فاإلطعام، فإن عجز فال يكلف  ختيري،

 اهلل نفسا إال وسعها.

 

 وكذلك اإلمام أمحد.
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، لكن يف رواية أخرى أفادت للتخيرييعين جاءت: اعتق أو صم أو أطعم، قال: و)أو( 
 الرتتيب، قال )أعتق( فقال: ال أستطيع، قال )صم(، قال: ال أستطيع، قال )إذن أطعم(.

 

هذا قياس، عندنا كفارة اإلفطار يف رمضان، وعندنا كفارة الظهار، وعندنا كفارة ايلمي، 
 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱفكفارة ايلمي ىلع اتلخيري 

 مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت
  من زن رن مم ام .....  نث مث ُّٱ، أنت خمري، كفارة الظهار 89املائدةَّحصخص

فهذه ىلع الرتتيب، كفارة املفطر يف رمضان َّ حئخئ  جئ يي ىي ني مي ......  نن
عمدا هو يرى أنها ليست ىلع الرتتيب، فهل نقيسها ىلع الظهار أو كفارة ايلمي؟ قال: يه 

فيها  دال يوج( وألنها كفارة وجبت من غري عمد وال إتالفبكفارة ايلمي أحلق، لم؟ قال )
( كأن حيلف ىلع يشء، فأحلقها فاكنت ىلع اتلخيري أصله كفارة ايلمنييشء، ) إتالف

بكفارة ايلمي، لكن احلديث يف الصحيحي واضح وقوي يف ادلاللة ىلع أن الكفارة ىلع 
 الرتتيب.
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ام عند املالكية خمرّي، فاألكرث واألحسن نفعا هو األحسن، قال: واإلطعام أحسن، ألن ماد
اإلطعام يعم عددا كثريا من انلاس، أما الصيام فلنفسه، أو عتق رقبة لفرد واحد، فهو يرى 

 اإلطعام أنفع.

 

 ولكن قلنا: احلديث أقوى يف أنه يعتق إذا لم جيد فيصوم، إذا لم يستطع فيطعم.

 

 اآلن يدلل ملسائل سبقت.

 

 يعين قد تكون املشقة يف السفر وقد ال تكون، ومع ذلك فاملسافر يفطر.
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املشقة دائما يف املرض ال يوجد مرض ليست فيه مشقة، فيه أذى، وألم، خبالف السفر، قد 
شقة وقد ال تكون، وقد تتفاوت، فمادام املسافر هل أن يفطر، حىت ولو لم تكن تكون امل

 املشقة، فاملرض من باب أوىل ألن األلم مالزم هل.

 

 إذا اكن يف حالة خيىش إذا دام ىلع الصيام أن يصيبه املرض، جاز هل الفطر.

 

هذا إحلاق يعين أراد أن يستعمل ماء الوضوء، يعين أراد أن يستعمل ماء للوضوء أو الغسل، 
 فيخاف لو استعمل يترضر، جاز هل اتليمم، فكذلك إذا خاف لو صام ملرض جاز هل أن يفطر.

 

 ألنه يقول تفطر وتطعم.

 

 فيلزمها القضاء.
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وأما الشافيع فيقول تقيض وتطعم، ومالك يقول تقيض فقط، ال تُطعم، والصواب أنها ما دام 
خافت ىلع نفسها أو جنينها فإنها تطعم فقط، ألنها فتوى ابن عمر وابن عباس وال خمالف 

 هلما.

 

 الك، القضاء ال بد لكن هل يلزمها إطعام أو ال؟ قوالن.اليت ترضع، روايتان عن م

 

 .-اإلطعام-أي الكفارة 

 

 وهلذا تقيض، ويلزمها اإلطعام ىلع قول.
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 خالف احلامل، فيه اكملريض.

 

أما اَّلي قال: املرضع تقيض وال تطعم قال ألنها اكملريض، والصواب يف املرضع اكحلامل، إذا 
 خافت ىلع نفسها أو جنينها أو رضيعها، تُفطر وتطعم فقط.

 

 هت  ُّٱ،6املائدةَّمث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱومن أصول وقواعد الرشيعة اتليسري، 

.158ابلقرةَّ مخ  جخ مح جح مج حج مث  

 

قُونَه{ يعين ويف قراءة  َّنت  مت زت ُّٱلكن جاء اإلطعام يف اآلية  ابن عباس }يُطوذ
ليست ، قال ابن عباس )148ابلقرةَّ زثرث يت ىت ُّٱيتحمل شدة ومشقة 

(.منسوخة، يه للشيخ الكبري والعجوز اهلرم يفطران ويطعمان عن لك يوم مسكينا  
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يعين إذا جامع الرجل تلزمه كفارة، فإن طاوعته زوجته لزمتها، وإال فال، والشافيع يقول 
 الكفارة ىلع الرجل فقط، وهذا القول أقوى.
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 .الثامنتفريغ اجمللس 

 اهلل الرمحن الرحيم  بسم 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من 
يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك 

 .-سليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم ت-هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل  أما بعد: 
وصحبه وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف 

 انلار.

ألة يقول اإلمام القايض عبد الوهاب رمحه اهلل يف كتاب "املعونة" كتاب الصيام، يف مس
وإذا طاوعت مطاوعة املرأة لزوجها باجلماع يف نهار رمضان، سبق أن ذكرنا هذه املسألة قال )

املرأة باجلماع فعليها الكفارة خالفًا للشافيع، ألن لك فطر ىلع وجه اهلتك، فإنه يوجب 
( يعين يقول: املرأة إذا الكفارة كفطر الرجل، وألنها شخص مفطر ىلع وجه اهلتك اكلرجل

زوجها يف ذلك، تلزمها الكفارة مثل زوجها، خالفا للشافيع حيث ال يلزمها الكفارة،  وافقت
 والصواب أن الكفارة تلزم الرجل، فقط.
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يعين ال يتحمل الكفارة الرجل فيكفر عن نفسه وعنها، وإنما هو يكفر عن نفسه ويه 
 تكفر عن نفسها، واألقوى يف هذا أن الكفارة تلزم الرجل فقط، كما هو ظاهر احلديث.

 

 فارتان.يعين لو أنه أفطر يف يوم، جامع يف يوم، وجامع يف يوم آخر تلزمه ك

 

يه القضاء دون الكفارة، ألن اهلل رفع عن هذه األمة إثم اخلطأ يعين املجامع سهوا ونسيانا عل
والنسيان، وأيضا ال يرتتب عليه الكفارة، وألنه إنما خرم أي قطع اإلمساك سهوا ال تعمدا، 

 والكفارة إنما تتعلق باتلعمد واهلتك حلرمة رمضان.

 

                                                           
 : صحيح بلفظ )وضع([ 3515]صحيح الجامع 1
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حيىك عن أيب هريرة، وعن احلسن بن صالح أنهما قاال إذا أصبح جنبا أفطرا،  -هذا-بعضهم 
ولكن أبا هريرة رجع عن هذا املذهب، وصار يفيت بما يفيت به مجهور الصحابة، وهو أن 

الرجل إذا أصبح عن جنابة فاجلنابة ال تفطره مادام اكن مجاعه قبل طلوع الفجر، فكونه لم 
 ل حىت طلوع الفجر ال يقدح يف صيامهيغتس

اكن صىل اهلل عليه وسلم يصبح جنبا من بعض أهله فيغتسل بعد طلوع قالت اعئشة )
 .1(الفجر ويصوم

 

وضوء ال يقدح يف الصوم، كذلك بقاء اجلنابة ال يعين اجلنابة اكحلدث األصغر، إذا قطع ال
 تقدح يف الصوم مادام لم يكن اجلماع يف وقت الصوم، يعين اكن يلال.

 

مادام نوت والطهر وقع، فكونها لم تغتسل ال يؤثر يف الصوم، اكجلنب إذا بان طلوع الفجر 
فال يؤثر يف صومه، كذلك احلائض لو طهرت يلال، فسواء تكاسلت واغتسلت بعد طلوع 

                                                           
 (.[3/413مالك في ))الموطأ(( )(، و2/180]نحوه في  أخرجه النسائي في ))السنن الكبرى(( ) 1
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الفجر، أو لم تتاكسل، فتأخرت لعذر، واغتسلت بعد طلوع الفجر، فصيامها صحيح 
 لصيام قبل طلوع الفجر.مادامت نوت ا

 

 ليه وسلم.يعين يقال يف قضية اجلنابة، واجلنابة ثبت فيها حديث وهو فعل انليب صىل اهلل ع

 

نسان عليه القضاء وصار إأفطر يف غري رمضان، يعي لو اكن يعين الكفارة ال تلزم يف من 
يقيض، أفطر يف رمضان لعذر ويف شوال أو ذي القعدة أو ذي احلجة يقيض يوما من أيام 

ايلوم أفطر بأكل أو رشب أو مجاع أو غريه، ال تلزم الكفارة هو آثم يف الفعل رمضان، أثناء 
إن اكن لغري عذر، لكن ال تلزم الكفارة، وكونه آثم لقوهل صىل اهلل عليه وسلم ملا دخل ىلع 
أم هانئ وأخرى، فقاتلا: يا رسول اهلل استغفر نلا، قال: ومَم ذا؟ قاتلا: كنا صائمتي فأفطرنا، 

، يعين مادام ليس من قضاء، فإذا اكن 1(ال يرضكما إذن؟( قاتلا: ال، قال )قضاء أمنفقال )
صائما للتطوع فأفطر، جائز هل ذلك، وإن اكن األفضل هل أن يتم الصوم لكن جيوز هل ذلك، 

 أما من قضاء فال جيوز، ال يفطر إال لعذر.

                                                           
 : صحيح بمجموع طرقه[2802( السلسلة الصحيحة26910]نحوه في مسند أحمد ) 1
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يعين يف انلفل، لو اكن الصائم متطواع فأفطر ال يلزمه كفارة، لو نذر صوم يوم معي فأفطره 
ال تلزمه الكفارة، ومادام يقيض رمضان فأفطر ال تلزمه كفارة يلزمه القضاء فقط، 

ن رمضان، فشهر رمضان هل حرمة، الزمان، اَّلي هو زما حلرمة ذاكوالكفارة إنما لزمت 
 البد أن تراىع.

 

 من اكن هل قضاء فله وقت واسع يلقيض، برشط أن يكون قبل رمضان الالحق.

 

 ن السابق، قال: ننظر.إذا دخل رمضان اجلديد ولم يقض ما أفطر يف رمضا

 

يعين إذا اكن أخر القضاء القديم بسبب معي، كأن يمرض ثم صح ثم يمرض ثم يصح، فلم 
 يتيرس هل الوقت للقضاء، هذا يقيض فقط.
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أما إن اكن لغري عذر، واكن تكاسال، فيقيض األيام، وخيرج عن لك يوم مدا، يعين إذا اكن 
عليه مخسة أيام، يقيض مخسة أيام وخيرج مخسة أمداد، خالفا أليب حنيفة، ألن أبا حنيفة 

يلزمه القضاء، اَّلي أخر يقول: ال إطعام عليه، يف لك األحوال، وقول أيب حنيفة أقوى، ف
قضاء رمضان ملرضان الحق يلزمه القضاء يف لك األحوال، فإن لم يكن مفرطا، فال يشء 

 عليه، أما إذا فّرط فيعترب آثما، وتلزمه اتلوبة إىل اهلل عز وجل واالستغفار.

 

يعين اكنت اعئشة عليها قضاء من رمضان، مما تفطر يف رمضان، حليض أو غريه، فال  
تستطيع أن تقضيه، ملاذا؟ قال راوي هذا احلديث حيىي بن سعيد األنصاري كما جاء يف إسناد 

فتنشغل بذلك  (، يعين اكنت ختدم انليب صىل اهلل عليه وسلم،لشغلها برسول اهللاحلديث )
عن قضاء الصيام، لكن لّما يأيت شعبان يضيق الوقت، فتقضيه يف شعبان، ألنه ال جيوز أن 

يؤخر قضاء رمضان إىل رمضان الحق، فيه اكنت تأخذ بالرخصة يف اتلوسع، لكن إذا ضاق 
األمر ودخل شعبان فال بد من القضاء، فهذا يدل ىلع أنه ال جيوز أن يؤّخر قضاء رمضان إىل 

ا بعد رمضان الالحق، جيوز أن يؤخره مادام لم يلحق رمضان اجلديد، فإن ضاق الوقت م
 لزمه أن يصوم.

                                                           
 : صحيح[2399]صحيح أبي داود 1
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يعين من حيث أنه أخر الصوم عن وقت الصوم كأنه صام رمضان يف غري وقت رمضان، 
 الواجب.

 

يعين  َّٱيب ىب نب مب ُّ، فأفطر، 184ابلقرةَّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ
إذا اكن مريضا أو مسافرا، وأفطر فيلزمه أن يقيض أياما أخرى، ما هو األفضل يف حقه؟ أن 

أنه  -املالكية خيتارون-يصوم أو أن يفطر؟ أو هو خمرّي؟ خالف بي أهل العلم، فقال هو هنا 
وعند بعض أهل العلم الصوم أفضل، وعند بعض العلماء خمري، إن شاء صام وإن شاء أفطر، 

الفطر أفضل، واختار الزهري وعمر بن عبد العزيز األيرس هو األفضل، وهذا أقوى، يعين 
األسهل عليه هو األفضل، إذا اكن مريضا أو مسافرا ينظر أيهما األسهل عليه، إن اكن الفطر 

 هو األسهل أفطر، وإن اكن الصوم هو األسهل أفطر.

قد يقول القائل: الفطر هو األسهل، ليس بالرضورة، بعض انلاس ال يستطيع أن يصوم إال مع 
انلاس، يف غري رمضان ال يستطيع أن يصوم، يصعب عليه الصوم، فهذا األيرس عليه يف حقه 

يف رمضان إن سافر وأصابه مرض غري مرض وغري بالغ املشقة، فلعل األيرس هل أن يصوم، 
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، ويف 185ابلقرةَّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ٱُّٱ تبارك وتعاىلهل د هذا قوويؤي
حديث محزة  بن عمرو األسليم أنه سأل انليب صىل اهلل عليه وسلم، وقال: يا رسول اهلل إين 
أرسد الصوم، وأسافر أفأصوم؟ فقال )انظر إىل أيرسهما فافعله(1، يعين األيرس عليك الفطر 

 أو الصوم فافعل األيرس.
 

 هذا احلديث عند أيب داود وإن اكن متلكم يف إسناده لكن هل طرق يتقوى بها.

 

محزة بن عمرو األسليم عند  (، حديثانظر إىل أيرسهما عليك فافعلهوجاء يف رواية )
 ابلخاري ومسلم.

 

يدل هذا ىلع اجلواز، اكنوا يسافرون مع انليب صىل اهلل عليه وسلم، فبعضهم يصوم وبعضهم 
هذا ىلع هذا، وال هذا ىلع هذا، ىلع خالف ما هو موجود اآلن يعين لو أنك يفطر، فال يعيب 

                                                           
 [1121]نحوه في صحيح مسلم  1
(، قال األلباني في صحيح 6917(، والبغوي في ))شرح السنة(( )19069(، وأحمد )1667(، وابن ماجه )715(، والترمذي )2408] أخرجه أبو داود ) 2

 : حسن صحيح[715الترمذي
 ([1118(، ومسلم )1947] أخرجه البخاري ) 3
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سافرت يف القطار، أو احلافلة، أو سيارة أو يف طائرة، وأخذت بالرخصة فأفطرت يعيب عليك 
مجيع من هم معك يف السفر، ولربما يشددون عليك تشديدا غري رشيع أبدا، فهذه رخصة 

تركها، واألفضل هل هو األيرس، وإن صام أجزأه وإن أفطر من أخذ بها أخذ بها، ومن تركها 
 أجزاه.

 

 هذه عبارة شديدة، يرد ىلع ابن حزم.

 

 هئ مئ  ُّٱن اهلل تعاىل قال يعين أن ابن حزم يقول: املسافر إذا صام ال يصح صومه، أل
، يعين املريض أو املسافر البد أن يصوم أياما 185ابلقرةَّٱمتخت حت  جت هب مب خب حب جب

فأفطر، {  مب خب حب جب هئ مئأخرى، غري رمضان، قال العلماء لكن املقصود من } 
قال ابن حزم: هذه من عندكم! ليست موجودة يف الكتاب، فقالوا هذا يسىم املفهوم من 

الفاء جاءت بعد يشء يدل عليه السياق هو حمذوف هاهنا، { ٱمتخت حت  جت هب الالكم، }
املقصود: فأفطر فعدة من أيام أخر، قال إذا دار األمر بي اتلقدير وعدمه فعدم اتلقدير هو 
األقوى، ألن الالكم يؤخذ ىلع ظاهره، ملاذا تقّدر من عندك، قال العلماء: هذا اتلقدير يدل 

ليه وسلم صام مسافرا، وثبت عن الصحابة الصوم حال عليه السنة، انليب صىل اهلل ع
املرض، وإن اكن ابن حزم ال يناقش يف املرض، وإنما يناقش يف السفر، ألن املرض عنده قال 

 فيه: ثبت ادليلل ىلع صحة صوم املريض إذا صام.
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فقال العلماء انليب صىل اهلل عليه وسلم اعم الفتح خرج إىل مكة يف رمضان، واكن مسافرا 
من املدينة إىل مكة، وصام عليه الصالة والسالم، صام وأفطر، فدل هذا ىلع صحة صومه، 

( يعين عنده ابن حزم إذا خالفًا بلعض من ال يعتد خبالفهفالقايض عبد الوهاب يقول )
 خالف كأنه ال يشء، وهذه العبارة نواع ما شديدة.

 

( السفر عبارة عن وألن السفر حال يصح فيها صوميعين ذكر اخلرب ثم ذكر القياس، قال )
حال وهيئة، يصح أن يصوم فيها، كما يصح أن يصوم يف غري رمضان، وألنها رخصة اكلقرص 

 ك إذا صام صح صومه.يف الصالة فلو أتم لصحت صالته، كذل
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 .-األخري–التاسع تفريغ اجمللس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من 
يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك 

 .-صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-حممدا عبده ورسوهل  هل، وأشهد أن

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل  أما بعد: 
وصحبه وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف 

 انلار.

ب ابلغدادي يف كتابه "املعونة" يف كتاب الصيام فيما يتعلق بأحاكم يقول القايض عبد الوها
قلنا: إن صومه يصح خالفًا بلعض من ال يعتد خبالفه لألخبار اليت  وإنما)صوم املسافر، قال 

رويناها وألن السفر حال يصح فيها صوم غري رمضان أصله احلرض، وألن رخصة الفطر 
 ( هذا أخذناه يوم أمس..فكذلك إذا صامكرخصة القرص ولو أتم الصالة ألجزاه 

 

فيه قوهل إشارة  َّ ختمت حت  جت هب  ٱُّٱا أفطر يلزمه القضاء لقوهل تعاىليعين املسافر إذ
جديد أو ال، يعين إذا لكف اهلل جل وعال العبد بعبادة أصويلة ويه: هل القضاء يلزم ألمر 

ما، وسقطت عنه لعذر، فهل يلزمه القضاء بانلص األول أو يلزمه نص جديد، الصواب عند 
وإنما قلنا: أن األصويلي أنه البد من أمر جديد، القضاء يكون بأمر جديد، وهنا قال )
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، وبعده َّ  جئ يي ىي ني  ٱُّٱ( فيوجد نص، انلص األول عليه القضاء لقوهل
 ىي ني  ٱُّٱيفطر، بماذا يقيض؟ أين ادليلل ىلع القضاء؟ ليس  َّ خب حب جب هئ مئٱُّٱ

.َّ متخت حت  جت هب  ٱُّٱال، القضاء ديللهَّ خئحئ  جئ يي  

 

يعين كون السفر حمدد، هو السفر الطويل اَّلي تقرص فيه الصالة، ال اَّلي ال تقرص فيه، 
واخلالف يف مسافة السفر ليس هذا حمله، واحلاصل أن املسافر جيوز هل أن يفطر، واألفضل 

 هل هو األيرس عليه.

 

 عند املالكية.

 

لة والشافعية الفطر أفضل من الصوم، وعند بعضهم هو الصوم أفضل من الفطر، عند احلناب
خمري ىلع السواء ويه رواية عند احلنابلة، وقلنا إن األفضل هو األيرس كما ذكرنا، فقال هنا: 



ر  لـ" ق  موج  علي 
امق راءة  مع ت  اب  الصت  اب  "كت  ة  " من  كت  ن  هب  ا هل المذن  ة  على مذ  معون 

خ  ال ي 
لة  الش  ت 

ص 
حمذ" *** لف 

م
ذ الرحمن   ى  عن  ب 

ذة   ا  ن  خ  ة الله–ب  ظ 
 -حف 

93 
 

الصوم أفضل، وقد يعرتض ىلع املالكية ويقال: لكن أنتم تقولون يف املسافر القرص أفضل هل 
( يعين ملاذا نقول القرص أفضل، أخذا  أنه إذا قرصوالفرق بينه وبني القرصمن اإلتمام، قال )

إذا قرص، فقد أدى العبادة وبرئت يام الصوم أفضل! ما الفرق؟ قال )للرخصة، لكن يف الص
(، إذا أّدى عبادة الصالة قرصا، أدى العبادة وقد برأت اَّلمة، وليس مطابلا، أما ذمته منها

 (.وأداء العبادة أفضل من تأخريهاقال )الصوم فإذا أفطر تبىق العبادة متعلقة بذمته، 

 هذا وجه وإال فثمة أوجه أخرى عند املالكية لكننا نقرأ الكتاب ونعلق عليه باختصار.

 

 هذا احلديث رواه مسلم.

 

يعين هذا املسافر إذا اكن يبىق فيه ولو طال سفره، إذا بيق يف ماكن أربعة أيام لزمه الصوم، إذا 
بيق نفس املوضع اعزما ىلع اإلقامة أربعة أيام لزمه الصوم، يعين إذا اكن قد سافر سفرا 

                                                           
 ([1352( ومسلم )3933] أخرجه البخاري ) 1
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لك املاكن أربعة أيام أو أكرث، طويال، لكن يبىق يف املاكن أربعة أيام، أو ينوي اإلقامة يف ذ
 هذا حكمه حكم املقيم، وباتلايل يلزمه أن يصوم.

أبو حنيفة يقول: إذا نوى إقامة مخسة عرش يوما، هذا قول األحناف، املالكية استدلوا 
( يعين انليب صىل اهلل عليه وسلم يمكث املهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثالثًاباحلديث )

من ب ألداء النسك للعمرة أو احلج، قال صىل اهلل عليه وسلم )جعل من السنة ىلع من يذه
(، يعين املهاجرين ال يبىق فوق ثالثوقال يف حق املهاجر ) 1(قىض حجته فليعجل إىل أهله

يف زمن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اَّلين هاجروا من مكة إىل املدينة هلل عز وجل، قال: 
ة أو حج ال يبىق فوق ثالثة أيام، إذن اثلالث يه السفر، إذا نزل إىل املدينة ألداء نسك عمر

 (.فجعل إقامة اثلالث يف حكم السفرقال )

الصيام يستغرق يوما اكمال فصارت أربعة أيام، فيقول: إذا بيق أربعة أيام فزيادة يلزمه 
مة الصوم، أقل من أربعة أيام جيوز هل أن يفطر، لكن إذا اكن يزنل املاكن املعي، وينوي إقا

 أربعة أيام، أيضا يلزمه الصوم، هذا مذهب املالكية.

 واألقوى أن املسافر هل الرخصة يف الصوم أو اإلفطار، واألفضل هل األيرس عليه.

 

ىق أربعة أيام فهو يف حكم املقيم، يتم ويصوم، األربعة أيام املسألة هنا لّما يقول: إذا اكن يب
من أين تبدأ حسابها؟، يوم ادلخول حنسبه أو ال؟ ويوم خروجه من ابلدل هل حيسب أو ال؟ 

هذا فيه مذاهب، فمنهم من حيسب يوم ادلخول وال حيسب يوم اخلروج، ومنهم من حيسب 
                                                           

 : حسن على أقل الدرجات[1379سلسلة الصحيحة (، قال األلباني في ال10663هقي )(، والبي2/300الدارقطني ) ]أخرجه 1
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حيسبهما، ومنهم من حيسبهما، ففيها يوم اخلروج وال حيسب يوم ادلخول، ومنهم من ال 
 أقوال ألهل العلم.

هو يقول: إذا دخل يف بعض يوم، يعين دخل يف بدلة يف بعض ايلوم ضىح يوم األحد، أو ظهر 
( يعين وحسب من غده( ال حيسبه يوما من أيام اإلقامة، )قال ابن القاسم: ألغاهيوم األحد، )

يوم األحد أول يوم يف بقائه بها، بل يبدأ من دخل يوم األحد إىل مدينة بغداد، ال حيسب 
 االثني، يعين لو بيق االثني، واثلالثاء واألربعاء واخلميس، صار يف حكم املقيم.

 

وهذا مذهب احلنابلة أيضا، ومذهب احلنابلة أنه حيسب عرشين صالة، إذا أدى عرشين 
 صالة الواحدة والعرشين يصري يف حكم املقيم.صالة يف ذلك املاكن، ال

 

 يعين يف املاكن.

 

 وهذا دخل يف بعض ايلوم فال حيسب.
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يعين ابن القاسم إذا دخل يف نفس ايلوم، ذاك ايلوم ال حيسبه، قال ألن العبادات املتعلقة 
 باأليام حتسب من قبل طلوع الفجر، أما إذا وقعت قبل طلوع الفجر، فذاك ايلوم يلىغ.

 حس جس مخ  جخ مح ُّٱ( يعين املرأة إذا اكنت عدتها تتعلق باألشهر اكلعدة بالشهور)

، واألشهر حُتسب، إذا بدأت من 4الطالقَّ خض حض  جض مص خص حص مس خس
وسط ايلوم يقول ابن القاسم يلىغ، ايلوم يبدأ من قبل طلوع الفجر، أيضا بالنسبة للعقيقة، 

بعد طلوع الفجر ال حُيسب، فقال هنا لو ودل قبل طلوع الفجر حيسب ذلك ايلوم، لو ودل 
أيضا يف السفر، إن اكن دخل املدينة قبل طلوع الفجر حسب ذلك ايلوم، وإن دخلها بعد 

 طلوع الفجر فال حيسب.

واألقوى أن الصوم واإلفطار والقرص متعلق بمسىم السفر، فمادام مسافرا صح هل اإلفطار، 
 ة ىلع ذلك.ورخص هل يف القرص، مادام مسافرا لعموم األدل

 

( هنا خرجنا من صيام الفريضة، هنا صيام اتلطوع، يعين صيام ومن تطوع بالصومقال )
هت مسائله يف اجلملة، لو أن أحدا يتطوع لصيام اإلثني واخلميس، أو أيام الفريضة انت
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الترشيق، أو صيام اتلطوع، نوى الصوم وبدأ يف صيامه، أثناء ايلوم أراد أن يفطر، هل يصح 
 هل ذلك؟

( ألنه عند املالكية إذا دخل يف انلافلة وجبت عليه ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامهقال )
( يعين بدأ ولم جيز هل اخلروج منه إال لعذر( ليس مسافرا )إذا اكن حارًضاولزم إتمامها، )

يصوم اإلثني، وىلع اتلاسعة أو العارشة أو ظهرا قال: أفطر، عند مالك ال جيوز، إال إذا اكن 
عذرا كمرض أو سفر أو غريهما، فإن أفطر أثم، ولزمه القضاء، وإن اكن لعذر لم يفطر 

 .(خالفا للشافيعفيع فيقول: جيوز هل أن يفطر هلذا قال )ويلزمه القضاء، أما الشا

 

.1املائدة َّ ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱديلل املالكية   

 

، يعين إذا اعتمر 196ابلقرة َّ  متخت حت جت هب ُّٱاحلج والعمرة جيب إتمامهما، قال تعاىل 
أو حج يف وسط العمرة أو يف وسط احلج أفسده بفعل ما، البد أن يتمه ثم يقضيه، فأحلق 

 الصوم باحلج والعمرة.
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 احلديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح.

 

هو مذهب الشافيع، وهو أنه إذا تطوع جاز هل أن يقطعه، لكن يستحب القضاء، واألقوى 
ويستحب هل أن يقضيه، ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم لّما قالت املرأتان )استغفر نلا( قال 

(، إذن ال يرضكما؟( قاتلا )ال(، قال )أمن قضاء؟( قاتلا )كنا صائمتي فأفطرنا(، قال )ولمَ )
(، وجاء الرجل صائما يف دعوة ديع إيلها، ولم وما ماكنهواقضيا ييعين إذا أفطرتما يف تطوع )

، فمذهب الشافيع أقوى يف املسألة 1(أفطر وصم يوما ماكنهيأكل فقال صىل اهلل عليه وسلم )
 وهو أنه جيوز هل أن يقطع تطوعه، ويستحب هل القضاء، واألفضل هو أن يتم.
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